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———————— 

Henricus Stephanus ut est princeps editorum Dio- 

dori Siculi, ità ea quoque re ceteris excellit, quod ad 
opera Diodori edenda ipse libros manu scriptos inqui- 

| Sivit et consuluit. Nam Petrus Wesselingius, prae- 

| Sstantissimus secundum Stephanum Diodori editor, omnes 
| eodicum collationes debet aliis, inprimis Franc. Diony- 

sio Camusato, qui cum Josepho Wasse Diodori opera 
| eorrecta edere animum induxerat; Camusati mortui 
. seripta per Jac. Ph. D'Orvillium, qui ea suo aere rede- 

merat, in Wesselingi manus venerunt. Eademque for- 

tunae invidia accidit, ut Richardus Bergmann, qui quod 

Bekker et Dindorf omiserant, ipsos Diodori codices 

adiit, morte immatura abreptus his suis collationibus 
tanto labore ac sudore conquisitis ipse uti nequiret: 
quod eo magis dolemus, quo maiores exspectationes 

vir tam eximiae diligentiae commovit, etiamsi praeter 
varias codicum lectiones in scriniis eius nihil ad edi- 
tionem Diodori parandam utile inventum est.  Berg- 

manni collationes per Teubner bibliopolam de scriptori- 

bus antiquis bene meritum conservatae mihique ante 
duodeviginti menses traditae ad novam editionem cu- 

| randam optimo fuerunt adiumento. Quam ob causam 

haec Diodori editio memoriae 

Richardi Bergmann 

sacra esto 

tamquam monumentum ex hereditate factum. 

— 

Norimbergae, Nov. 1887. Fr. Vogel. 

a* 

24391625 



DE CODICIBUS 

QUIBUS QUINQUE LIBRI PRIMI CONTINENTUR. 

Ex quadraginta libris, quos Diodorus natus Agyrii 

in oppido Siciliae paulo post Caesaris necem compo- 
suit, quindecim non amplius suni servati, qui sunt 

libi I—V et XI — XX; ceteri praeter excerpta satis 

copiosa, quae inveniuntur apud posteriores scriptores, 

perditi sunt aut certe pro perditis hodie habentur. At- 
que etiam illi quindecim libri, qui interitum effugerunt, 
multis tempestatibus tantopere disturbati ac dissipati 

Sunt, ut ne unus quidem exstet codex, quo cuneti con- 
lineantur. Itaque omissis ad tempus ceteris, primorum 
quinque librorum codices seorsus tractemus: qua de re 
nuper multo eum studio et consilio disseruit Georgius 
Schneider (in programmate gymn. Berol. 1884). 

Horum codicum duas esse partes, quarum altera 

pendet ex codice Vindobonensi (D), altera optime re- 
praesentatur codice Vaticano (C), comprobabimus sin- 
gulos libros signatos eisdem litteris, quas Ludovicus 

Dindorf in editione anni 1828 induxit, perlustrantes. 

CODICES PRIORIS CLASSIS. 

D Vindobonensis codex 79 scriptus est maxima ex 
parte manu saeculi XI, folia quinquaginta unum (fol. 
6— 22, 118 —149, 224 et 227) suppleta sunt manu 
saec. XIII ^ Continetur 291 foliis, quorum plurima 



DE CODICIBUS. V 

sunt membranacea; chariacea sunt folia 127 — 132, 
135—140, 143—148, praeterea quinque folia, quae 
nonnullis locis ex deteriore Diodori codice sumptis in- 
condite neque eadem manu depicta codici praefixa sunt. 
Hue aecedit, quod is qui folia numeris Arabicis signifi- 
cavit nescio quo casu deceptus numerum 262 praeter- 

misit, iia αὖ ills quinque folis additis 297 folia com- 

putaret. At recte prior, fortasse primus librarius in 

folio 294 verso adscripserat quaternionis numerum 4$, 
in folio 295 recto λξζ. Qua cum computatione quater- 
nionum alia conveniunt, veluti illi tres quaterniones fol. 
126—149, qui constant ex senis folis chartaceis inter 

bina folia membranacea. 
Hie liber 'perelegans optimae notae' a Montefal- 

conio inventus est Neapoli in bibliotheca S. Joannis de 
Carbonara Augustinianorum (Montfaucon biblioth. p.231, 
Paris 1739), postea Carolo sexto etiamtum regnante 
iranslatus Vindobonam (Kollar in supplem. Lambecii 
p. 486). Neapolim venisse codicem per Ianum Par- 
rhasium, humanistam saeculo XV Consentiae naium, 
indicant verba in ultimo folio scripta: 'Antonii Seri- 
pandi ex Iani Parrhasii testamento". 

Post Garellium bibliothecae Vindobonensis prae- 
fectum , qui Wesselingio pauca excerpta misit (edit. 
Wess. I p. 195), postque J. Baptistam Bollam, qui 
editoribus Bipontinis collationem integram et multo 
accuraliorem confecit (edit. Bipont. IV praef. et X 
p. 991—493), eodex D denuo singulari diligentia 
excussus est anno 1869 (Neue Jahrb. CIV p.447) ἃ 
Richardo Bergmann, qui in exemplar suum, quo usus 

est editione Bekkeri, una cum distinctione paginarum 
atque etiam versuum ex codice accentus spiritus inter- 

punetiones compendia ductusque litterarum transscripsit. 



VI PRAEFATIO. 

Numeri versuum in singulis paginis exaratorum 
fluctuant inter triginta et duodetriginta; paginae ulti- 

morum foliorum continentur iricenis versibus.  Trice- 

simus autem versus ultimae paginae (fol 297Y) hic 
est (V 84, 1): 

καὶ τῆς ᾿Ασίας τῆς παραϑαλαττίου κατέσχεν" Ἔ) 
Ergo ut argumentum primi libri in initio codicis D 

desideratur, ita in eiusdem fine deest formula paene 

sollemnis, qua Diodorus singulos libros concludebat. 
Dixerit fortasse quispiam ne e& quidem, quae in aliis 
codicibus post illud κατέσχεν sequuntur, huic Diodori 
consuetudini satis esse consentanea: post κατέσχεν ali- 
quid desiderari nemo negabit. Neque dubitari potest, 
quin librarius codicis D non in hoc vocabulo finem scri- 

bendi fecerit. Qui cum in fine ceterorum librorum 

subscriptionem ornatis litteris addere et puncta quae- 

dam lineolasque pingere consueveriti, eum toto opere 

perfecto haec ornamenta omisisse et punctum solum 

supra lineam posuisse nullo pacto credi potest. Deni- 

que digna niemoratu sunt, quae Schneider (l. c. p. 5) 

*) Cave ne ex hoc νῦ ἐφελκυστικὸν concludas finem 
orationis significatum esse; nam hoc v4 in D persaepe in- 
venitur ante vocabula artissime coniuncta, quorum prima 
littera est consonans. — Liceat hic simul quaedam alia 
scripturae D propria addere: 1. Elisiones vocalium (in vo- 
cibus ut δέ, τέ, γέ, ἀλλά) in D multo sunt crebriores quam 
in ceteris libris. — 2. Compendiose scripta inveniuntur 
haec: ovog (-εἄνϑρωπος), ovv0g (—0v09«v0g), πῆρ (Ξεπατήρ), 
σριὰ (Ξε σωτηρία), praeterea haud raro syllabae in fine vo- 
cabulorum positae atque particulae, unde varii errores orti 
sunt veluti πραχϑέντα pro παραταχϑέντα, πράξεις pro πα- 
ρατάξεις, πάλιν pro παράλιον. — 8. In margine foliorum 
manu saeculi XI descriptorum brevia argumenta Graecis lit- 
leris uncialibus exarata sunt, desunt in recentioribus foliis. 



DE CODICIBUS. VII 

observavit: quamvis pullus lacerque sit margo, medium 
ipsum folium (297) quodam modo defensum tectum- 
que fuisse facile ex eius munditia perspicitur. qua re 
venit in opinionem aliquamdiu folium aliquod affixum 
fuisse, quod efficeret, ne id quod nune est ultimum 
(297) laederetur Hoc folium iam, diu abscissum cum 
folis 295—297 olim effecit dimidium quaternionem, 
ut supra diximus, litteris Af insignitum. 

Pro certo igitur habendum est codicis D et pri- 

mum et ultimum folium hominum temporumque iniuriis 
perditum esse et id, ut videtur, ante saeculum XIII, quo 

alter librarius folia quinquaginta unum renovans damna 
eodicis sarcienda susceperat. Quo explorato simul con- 
stat omnes codices, qui librum quintum tribus para&- 

graphis omissis in vocabulo κατέσχεν finiunt, oríos esse 

ex codice D. Sunt vero hi: 

Coislinianus codex 149 chartaceus foliorum formae Δ. 
maximae 780 scriptus saeculo XV (continet libros I— 
V atque XI—XV): 'in eo sunt lectionum discrimina 
multa, quorum specimen in bibliotheca Coisliniana de- 

dimus p. 214; hunc codicem consulat, si quis novam 
editionem parare velit! Montfaucon biblioth. p. 1057. 
Collationem huius libri a Camusato factam publici iuris 
fecit Wesselingius. 

Mutinensis codex ΠῚ. F. 7 (in folio) bibliothecae B 
Estensis, in quo post librum quintum haec invenitur 

subscriptio: ΙΜιχαῆλος ᾿Ζἀποστόλης Βυζάντιος μετὰ τὴν 
ἅλωσιν τῆς αὑτοῦ πατρίδος πενίᾳ συξζῶν καὶ τήνδε τὴν 
βίβλον μισϑῷ ἐν Κρήτῃ ἐξέγραψεν, collatus est in usum 
Camusati ab L. A. Muratorio; sed nisi forte Wesselingi 
editio parum est aecurata, nimis festinanter eum mu- 

| mere suo functum esse cum alia tum id ostendit, quod 



VIII PRAEFATIO. 

ex hae collatione intellegi non potuit, num post vocem 
κατέσχεν codex B reliqua adderet necne. Ab Antonio 
Cappelli, bibliothecae Mutinensis praefecto humanissimo, 
per litteras certior factus sum etiam codicis B, ut ex 
toto libri genere ac statu pronum erat conicere (Schnei- 
der p. 16), ultimam vocem esse κατέσχεν. 

Quamvis saepe de lectionibus non solum codicis 

B sed etiam A*) adnotatis a Wesselingio exsistant 
dubitationes, tot tamen restant loci, quibus utrumque 

horum codicum ex D descriptum esse comprobetur, ut 
pauci electi ad rem illustrandam sufficere videantur. 

Àc spectemus prius de codice ἃ quid sit iudicandum: 

I 89,10 τοσοῦτο πλῆϑος τὸ (foramen in membrana) 
πλῆϑος D, τὸ πλῆϑος A 

II 26,6 καὶ τόν τε Γα- καὶ τόν ve Γαλαιμένην ἀν- 
λαιμένην ἀνεῖλον καὶ τιταξαμένων ..... D 
τῶν ἀντιταξαμένωντοὺῦς καὶ τῶν περὶ Γαλαιμένην 
μὲν ἐν τῇ φυγῇ κατέ- ἀντιταξαμένων ..... À 
σφαξαν ... 

II 47,6 τορεύματα τορευα τὰ AD 
IV 51,3 ὥστε πιστεῦσαι ὥστε πιστεῦσαι μόνα ποιή- 

διότι πάρεστιν ἡ ϑεὸς σουσα τὸν οἶκον D 
εὐδαίμονα ποιήσουσα ὥστε πιστεῦσαι μόνην ποι- 
τὸν οἶκον ήσουσαν τὸν οἶκον Α 

Triginta amplius locis eaedem lacunae inveniuntur 
in À atque in D; quibus etiam plus valent ei loci, 

*) Etiam codicis A collationem, quam Wesselingius 
exhibet, multis laborare erratis nuper docuit Alfredus Jacob 
(Mélanges Graux 1884 p. 525). Ceterum hae nova codicis 
exploratione id maxime effectum est, αὖ quo diligentius 
codex A conferatur, eo maiorem eius similitudinem cum D 
esse appareat. 



DE CODICIBUS. IX 

ubi in À totidem verba desunt, quot in D uno versu 
comprehenduntur: 

I 36,1 τόν ve — ἵππον 
III 72,3 τὸ καὶ — χρόνων 
IV 37,2 καταφυγόντες --- 

ἔτυχον 
IV 76,5 πρίξων — ἔδοξεν : 
IV 45,2 ἔπειτ ᾿Δρτέμιδος | 

ἱερὸν ἰδρυσαμένην, καὶ τοὺς καταπλέοντας | 
ξένους ϑύεσϑαι τῇ ϑεῷ D 
ἔπειτ ᾿Αρτέμιδι ξένους ϑύεσθαι τῷ ϑεῷ Α 

versum complent in D, 
omissa in À 

His quamvis paucis locis satis superque credo 
demonstratum est codicem ἃ pendere ex D*), simul 
vero patet non ex ipso D descriptum esse. Nam si 
librarius A ipso D pro exemplari usus esset, lacunas 
velut IV 45, 2 non suo Marte explere vel potius ob- 

legere studuisset. Idemque docetur hac ratione: Quam- 
quam omnibus locis, quos modo attulimus, in editione 
Wesselingi codicis B nusquam mentio fi, cave iamen 
ne ex hoc silentio sumas codicem B ibi servasse lec- 

liones integras. Muratori enim collatio, ub iam supra 
monuimus, iam multa reticet, ut ei loci inquirendi 
sint, ubi diserlis verbis dictum est, quae leclio sit 

codicis B. Rem quam paucissimis a&bsolvemus: 

II 4, 8 φυλακήν] κρύφην AB 
16, 4 προσεγγέξειν] προσπελάζειν ΑΒ 

*) Vix timendum est, ne quis huic sententiae opponat, 
quod codex A IV 68, 8 unus recte (falso tamen loco) exhibet 
nomen Νηλεύς facile ex sensu repertum neque quod V 66, 6 

valde abhorret ab D, videlicet in versibus Hesiodi a librario 

A alieno auxilio emendatis. 



X PRAEFATIO. 

IV 17,3 £9ov] ϑηρίων AB 
27, 4 ἀποκομίσαι] ἀποστεῖλαι AB 
27, 4 ὅλον] ἅπαντα 

I 94, ὅ συνετόν] δυνατὸν καὶ συνετόν AB 
II 2,8 «Ἄἴγυπτον] «Αἴγυπτον πᾶσαν AB 

III 53, ὅ κεκτημένοις] κεκτημένοις αὐτὰ καὶ δεομένοις A. 
ít δεομένοις καὶ κεκτημένοις αὐτὰ B 

59, 8 βωμούς] ϑεοὺς ποιησαμένης βωμούς AB 
63, 2 ὑποστησάμενοι] εἰσηγησάμενοι καὶ ὑποστησά- 

μενοι AB 

65,1 χαρᾶς] τιμῆς καὶ χαρᾶς AB 

Piget alia referre vel lacunas ἃ et B communes 
enumerare, cum jam satis constet codices ἃ et B ne- 

cessitudine peculiari inter se coniunctos esse. Atqui À 

originem duxit ex D, ergo etiam B cum D cohaeret. 
. Hie autem exsistit quaestio, utrum ἃ an B propius ἃ 

D absit: quam ad solvendam etsi multae suppetunt 
lacunae, quibus solus À deformari videtur, tamen prae- 
stat in auxilium vocare exempla huiusmodi: 

I 27, 8 εἶναι δὲ καὶ στή- εἶναι δὲ xol στήλην ξκατέ- 
λην ἑκατέρου τῶν ϑεῶν gov τῶν ϑεῶν ἐπιγε- 
ἐπιγεγραμμένην τοῖς ἴε- γράφϑαι Β 
οοῖς γράμμασιν. ἐπὶ μὲν εἶναι δὲ καὶ στήλην ἕκατέ- 
οὖν τῆς Ἴσιδος ἐπιγε- ρου τῶν ϑεῶν ἔχουσαν 
γράφϑαι ἐγγεγραμμένα ταῦτα Α 

I ὅ8, 2 δί ἀρετήν διαρπαγήν DB 
δι ἁπάσης γῆς A 

1 177, 8 κατατμηϑέντας κατακλασϑέντας καὶ κατα- 
τμηϑέντας Β 

κατακλασϑέντας Α 



DE CODICIBUS. XI 

IV 67,3 τῶν «Αἰόλου τῶναν ὠτοῦ D 
τῷ ναιωτοῦ Β 
τῷ Δώρῳ Α 

V 80,2 περὶ Μαλέαν τό- περὶ κάλεσσαν τόπων B ᾿ 
πων περικαλεσάντων Α 
Hine primum elucet etiam codicem B ex D esse 

descriptum (nec video quid impediat, quin B ex ipso 
D descriptum esse statuatur); tum codicem Α ex B 
ortum esse posse, sed B utpote codici D similiorem 
minime ex À; denique libros et B et A prae D neg- 
legendos esse eorumque lectiones ἃ D discrepantes esse 
meras librariorum coniecturas seu rectas Seu pravas. Ác 
ne in eis quidem partibus codicis D, quae manu saeculi 
XIII suppletae sunt, illis libris quidquam ponderis con- 

cedendum esse iudico, quamquam quaestionem, utrum 

ipse B (seil saeculo XV) an eius exemplar ante sae- 
culum XIII ex codice D descriptum sit, per se spinosam 

atque sterilem propter collationis B vitia in suspenso 
relinquere satius duco. 

Vindobonensis codex 81 chartaeeus foliorum for- N 
mae maximae 83 scriptus saeculo XVI (Kollar in sup- 
plem. Lambecii p. 496) continet librum primum 80 
initio usque ad verba μεγάλα xol ϑαυμαστά (c. 81, 9) 
et quintum librum; collatus est rogatu Heynei ab 

Carolo Weigel (edit. Bipont. IV p.III et X p. 391— 
493). — Nihil inveni in eo utile. 

Parisinus codex regius 1659 (quondam 2062) E 
chartaceus saeculo XVI scriptus (Catal manuscr. a. 
1760 p. 383)*): collationem huius libri in usum 

*) Ibidem memoratur alius codex Diodori 1658 charta- 
ceus saec. XVI, qui, si quid ex paucis lectionibus in 
Bergmanni exemplari adnotatis conicere licet, secundae class? 
adscribendus est. 



XII PRAEFATIO. 

Wesselingi à De la Barre factam haud paucis locis 
mendosam esse nuper demonstravit Alfredus Jacob 
octo capita primi libri denuo percensens (Mélanges 
Graux 1884 p.525). Attamen ut ipse ne unam qui- 
dem repperit lectionem, qua Diodoro mederetur, iia 

ilotum codicem E nullius momenti esse mihi persua- 

sum est. Quamquam enim non in omnibus partibus 
cum D concinit, id quod et Jacobum et Schneiderum 
(p.-15) fugit, tamen etiam lectiones ἃ D discrepantes 
eiusmodi sunt, ut melius ex aliis libris, praesertim ex 
codice C, recipiantur.  Concinit autem cum codice D 
in priore parte primi libri atque in toto fere libro 
quinto: cf. 1 8, 1 27, 2 29, 6 etc. Nolo rem per se 

claram pluribus testimoniis offundere, iuvat tamen me- 

morare in E verba ἀπό τε — ξηρᾶς (I 48, 2) esse 
omissa, quae eadem verba in codice D ires ultimos 
versus foli 40 versi efficientia teste Bergmanno maxima 

ex parte abrasa et exstincta sunt. 1110 ergo loco li- 
brarius E etiamtum pro exemplari usus est libro ex D 

derivato*), etiamsi iam I 32, 2 in margine E vestigia 
libri alterius classis comparent; deinceps aliquamdiu 
librarium E ex duobus libris sua hausisse inde con- 

eludimus, quod in E cum I 59, 2 mutilata lectio in 

lextu, genuina a D servaia in margine scripta sit, 

paulo post I 66, 3, ubi libri secundae classis lacuna 
deformati sunt, scriptura hac contagione vacat. Tum 
lectiones prioris classis saepius in margine E adscriptae 
inveniuntur, ut 180, 1 ἀπώλεσε — 88, 8 παρατήρησιν 

*) Neque enim ex ipso D codicem E descriptum esse 
lestantur lectiones diversae, quas E cum aliis libris ipso 
antiquioribus h&bet communes: cf. I 3, 8 8, 1 27, 2 etoc.; 
maxime congruit cum Α, 
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(quam vocem codices ABD falso pro παραέτησιν exhi- 
bent) — 91,5 καϑαροί ---- 92, 4 κατηγορεῖν — II 7,4 
ὀπτάς. Desierat ergo librarius E priore exemplari uti 
eiusque loco usurpaverat librum secundae classis, quem 
codici C simillimum fuisse hinc mtelleges: 

I 85, 4 λέγοντες] καὶ λέγουσι CE 
II 4,6 εὐϑὺς οὖν] τούτους μαϑόντας τὴν αἰτίαν καὶ 

add. C 
τούτους μαϑόντας τὴν ἀλήϑειαν καὶ add. E 

17,1 μυριάδες. ὑπῆρχον δὲ om. CE 
41,2 εἰς τοὺς πολέμους] εἰς τὸ πολεμίους ἀποτρέ- 

πεῖν C?E 
54, 6 ἀνάκωλοι] καὶ μὴ πολύσαρκοι add. CE 

10. λαγαραί] καὶ συνεσφιγμέναι τὰς λαγόνας add. 
CE . 

56, 4 xol καϑάπερ ἐπιγλωττίδας αὐτοῖς ἐκπεφυκέναι 
del. C?, om. E 

III 17, 2 ϑρεμμάτων] προβάτων CE 
19, 6 ποιούμενοι κυκλούμενον ἰδιοτρόπως τὸν βίον 

ἔχουσι παρ᾽ ὅλον τὸν αἰῶνα] ποιοῦνται manu 
recentiore corr. et cetera del. C?; ποιοῦνται 
celeris omissis E 

IV 81, 7 xol τοὺς ἀμπελῶνας σκάπτειν ἀναγκάξοντα 
om. CE 

61, 1 δίκας αἰτῶν .. φόνου] δικάσαι τὸν .. φόνον CE 

In quinto denique libro librarius E redit, sive 

suo arbitrio sive inopia coaetus, ad exemplar prioris 
elassis atque finit, id quod nobis in codicibus distin- 
guendis signo est, in vocabulo κατέσχεν. — Anceps igi- 
tur est codex E, ex utraque librorum stirpe contami- 
natus, ità tamen ut maior eius pars se applicet ad 
secundam classem. 
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O0 Simili modo codex Vaticanus quidam saeculi XIII 
(edit. Wess. I praef), cuius principium et finem Wes- 
selingius Roma accepit (ib. I p. 399), liber tamquam 
hibrida fuisse videtur, quippe qui in primis capitibus 
secundae classi propinquus praecisus sit posi vocem 

κατέσχε, ut D eiusque progenies. 
Venetus codex 374 chartaceus saeculi fero XV 

foliorum 242 (in 8") ex libris Bessarionis cardinalis in 
bibliotheca Marciana: descriptus est 8 Georgio Schnei- 
der (progr. Berol. 1884 p. 8), qui congestis exemplis 
satis multis hunc librum priori classi familiarem et codici 

À simillnmum esse docuit. 

CODICES SECUNDAE CLASSIS. 

C Vatieanus codex 130 in charta Pergamena scrip- 
tus saeculo XII: qui quamvis multis lacunis glosse- 

. malis scholiis scateat, omnium iamen dignissimus vi- 

detur, qui iterum diligentius perquiratur. Quibus ver- 
bis collationem in editione Wesselingiana propositam 

neglegentiae nequaquam insimulare studeo, immo auctor 

eius gratiam nostram aique etiam laudem sibi con- 
ciliavit, sed est cur ex hoc libro alterius classis optimo 
post centum fere quinquaginta annos denuo collato spici- 

legium haud spernendum conquiri posse arbitremur. 

L Laurentianus codex 16 plutei LXX membranaceus 
in 4? minore saec. XV nitidissimus optimeque servatus 
constat folis 167 (Blandini catal. cod. Graec. II 676): 
cuius libri luculentum specimen Wesselingio miserat Α. 
Coechius, quo, quia spissum et bibliopolae damnosum 
videbatur negotium, frui Wesselingio non licuit. Id 

tamen satis animadvertit. in plerisque hunc librum 

eum Claromontanis (F et G) amice consentire (Wess. 
ed. I praef.) — Collatione indiget ac dignus est. 
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Venetus codex membranaceus foliorum 188, manu M 

Caesaris Strategi scriptus saec. XV, olim monasterii 
Dominieanorum S. Joannis et Paullh, exstat nunc in 

bibliotheca Marciana (Suppl. class. VII cod. 7). In 
legumento libri fere soluto inscripta sunt haee: πρῶτον 
τῶ ἐπιεικεῖ καὶ πεπαιδευμένω εὐπατρίδη xvolo 'lsgo- 
νύμω Ζήνω --- subscriplio autem haec est: Θεοῦ τὸ 

δῶρον . ἠδὲ Καίσαρος πόνος (G. Schneider l. c. p. 18). 
Huius libri collatio per abbatem Blasium Caryophilum 
facta Wesselingio oblata est, postquam ires libros typis 
excudendos curavit. Ex illa collatione facile sibi quisque 
persuadebit codices M et F artissime inter se coniunctos 
esse; atqui codices M. et L sunt simillimi: sequitur ergo 
ut ires hi libri eiusdem stirpis sint. Quod quamvis sit 
rationi consentaneum, magnam tamen habemus gratiam 

Georgio Schneider, qui id paupe quidem sed aptis 
ilustravit exemplis: 

I 12, 8 τοῦτο μὲν yàg εὔηϑες ὑπάρχειν om. FLM. 
17,4 μάλιστα πάντες — τούτῳ τῷ ϑεῷ om. LM.*) 
98, 9 τὴν φορὰν --- παρ᾽ αὐτοῖς om. FLM. Pro 

antecedentibus vocabulis ἐναντίαν δὲ τοῖς spa- 
lium est vacuum relictum in LM. 

98, 6 κατὰ δὲ τὴν — συντελεσϑῆναι om. FM (ser- 
vavit L). 

Praeterea codices L et M argumentis librorum 

(praeter summaria duorum primorum libri secundi ca- 

*) Adnotat Wesselingius eadem verba omissa esse im 
codice Claromontano 2 (—G), sed verisimillimum est corri- 
gendum esse Claromontano 1 (—F) vel Claromontanis duo- 
bus. Nam eodem Wesselingio auctore codicibus F et M 
plurimae lacunae sunt communes. 
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 pitum) neglectis spatium ad illa excipienda vacuum 
reliquisse idem observavit Schneider. 

FetG Claromontanus codex prior (F) praestat iudice 
"Wesselingio bonitate et antiquitate codiei Claromon- 
tano posteriori (G), manu Bartholomaei scripto (saec. 
XV; cf. Montfauc. Palaeogr. Graec. I 8): est tamen 
hic priori in plerisque consentaneus, ut res ipsa osten- 
dit neque Camusatus, qui utrumque contulit, admo- 
nere neglexit (Wess. ed. I praef.). 

Aetatem codicis F ipse quidem Wéesselingius non 

sine diffidentia quadam ita descripsit *circa saeculi XII 
finem, ut perhibent, scriptus'; primus tamen Alfredus 
Jacob (Mélanges Graux 1884, p. 526) haec verba in 
suspicionem vocavit et id optimo iure. Inveniuntur enim 
in Catalogo manuscriptorum codicum collegii Claromon- 
tani (Paris. 1764) quinque codices Diodori, quorum duo- 
bus continentur primi quinque libri huius scriptoris. De- 

scribuntur autem in illo catalogo (p. 69) his verbis: 

No. COCXVIII 

Codex chartaceus in fol. (complectens folia 252) sae- 
eulo XVI exaratus ac Venetiis emptus scutis aureis 
decem an. 1553. Ibi continentur Diodori Siculi biblio- 

thecae historicae libri V priores. 

No. CCXIX 

Codex chartaceus in' fol. (constans foliis 237) saeculo 
XVI exaratus &c non compactus, quo continentur Dio- 

dori Siculi bibliothecae historicae libri V priores. (Hoc 
codice usi sunt in excudendo typographi). 

Cum vero Wesselingius (edit. I praef.) et ipse 
testetur alterum codicem Claromontanum (F) ab Henrico 
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Stephano in procuranda Diodori editione adhibitum 
ideoque variis notis ei additionibus instructum esse, 
pro certo habemus illos libros in catalogo Claromontano 
descriptos esse eosdem, quorum lectiones Wesselingius 
ex Camusati scriniis edidit. Quodsi verum est, uterque 
codex et F et G saeculo XVI est adscribendus; nam 

catalogus bibliothecae Claromontanae utique maiore 
fide dignus est quam Wesselingius, qui illos libros 

nunquam vidit et ipse, ut diximus, verbis parum certis 
descripsit. Huc aecedit, quod sibi ipse repugnat, cum 

in praefatione codicem F notis Stephani instructum 
esse dicit, alio autem loco (I p. 326) memorat notam 
Stephani margini codicis αὶ inscriptam. Unde apparet, 
id quod per se veri simillimum est, codices Claromon- 
anos F et G & Wesselingio, quippe qui non suis ocu- 

lis, sed alterius adnotationibus usus sit, saepius inter 
80 esse mutatos. Contra ea catalogi verba, priorem 
(dicem Claromontanum Venetiis emptum esse, pre- 
üosissima sunt, quia codicem Venetum M cum Claro- 
montano F plurimis locis consentire constat. Denique 

cum codex F etiam pluribus laeunis quam M defor- 
matus sit, codex M ,rgo ex Εἰ descriptus esse non 

Possit, argumentis vix convellendis comprobatum est 
codicem F (sicuti G) non ante saeculum XVI .scrip- 
Um egge,*) 

Vaticanus eodex 900 nisi ex paucis lectionibus, P 
quas Wesselingius in extremo libro quinto proposuit, 
Dobis cognitus non est. 

Florentinos codices Diodori complures inspexit 
Georgius Schneider: quorum veterrimus est codex I 
uu rM RR 

*) Codices F et G nune retrusi sunt in bibliotheca 
Cheltenhamensi (No. 1628 et 1629). 

Dtoponvs I. b 



XVIII PRAEFATIO. 

plutei LXX bombycinus saeculi XIV, optime servatus. 
Fastidiosa iamen neglegentia librarius permulta omi- 

sit, descripsit tantum haec: I 1—5, 29— 96; II; III 
1—5060; V 1—406; ceter& ὡς μυϑώδη vs xol ληρώδη 
ὑπάρχοντα praeteriit. Neque unum idemque exemplar 
in transscribendo secutus esse videtur, cum lectiones 

lertii libri propius absint à codice D, quinti libri lec- 

tiones consentiant cum F (cf. Schneider p. 19— 23). 
Huie libro similimi sunt plutei LXX codices 9 et 18 
et 34; quorum ultimus cum Constantinopoli (anno 1427) 
Scriptus sit, recte monet Sehneider ex eadem urbe etiam 
codicem I ortum esse videri. 

In duas partes Diodori codices discedere quoniam 

ex quavis huius editionis pagina cognoscere licet, hac 
de re ne verbum quidem addam. lllud vero discrimen, 

quo libri ad hanc aetatem conservati dirimuntur, trans- 
laticium esse coneludimus ex quibusdam litterarum 

commutationibus ad pristinam scripturae formam re- 
ferendis; permutantur 
1. litlerae 4 οὐ 4 et 4 

I 10, 6 éiníxAvovov ἐπίκαυστον CF 
64,13 Ἰναρῶν ivÜoov D 

III 27, 4 ἀναλώσωσι ἀναδώσουσι F 
ἀναδόσωσιν C 

IV 12, 1 Ὅμαδος. Ὅμαλος D 
23, 5 DAvydzav Γαυχάταν 11 ὄ 

31, 8 Κλεόδαος D Κλεόλαος ΤΠ 
89, 4 καταλεχϑῆναιλ. καταδεχϑῆναι D 
82, 4 Καλλίκαρπον Καλαίκαρπον Π 

2. litterae 44 οὐ . M 

V 26, 2 πόμα τὰ πολλά D; cf. 8, 32,3 
IV 56, 2 ἅμα ἀλλά 1T; cf. 2,28, 6; 5,6,5 
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939. hiterae Γ οὐ T 

I 45,2 Τνέφαχϑον Γνεφαχϑῷ CGM 
78, 4 ἐνηργηκέναι ἐνηρτζηκέναι D 
86, b τόζε τόγε Ὁ ἢ) 

In duas partes iam pridem codices divisos esse 
efficitur etiam hae ratione: cum excerpta codicis Pei- 

resciani saeculo decimo scripti (Dindorf edit. Paris. IT) 
una cum libris secundae classis praebeant I 64, 9 

ἐκκαλεῖσθαι (pro ἐκκαλέσασθαι), III 67, 2 Θάμυριν (pro 
Θαμύραν) atque II 23, 3 tres versus plane omittant, 
itemque codicis Escurialensis excerpta περὶ émifov- 
λῶν (ed. Feder, Darmstadt 1848—55), quae I 57,7 
τοῖς ϑεοῖς et IV 52, 4 καταντῆσαι xol omittunt aliaque 
mutant velut II 24, ὅ βαρβάρων, II 33, 3 ἐκβολαῖς, IV 
51, 6 ἐντυχεῖν, ad secundam classem 86 applicent, Theo- 
phylactus saeculi septimi scriptor omnibus fere locis 
criticis cum codice D facit: 

classis I ^ "Theoph. 7, 17 classis II 
HOLEN NUNN UNUM Egi 

I38, 5 δεῖσϑαι προσδεῖσθαι 

39,11 σχεδὸν πᾶσαν πᾶσαν σχεδόν 
᾿Α1, 1 τοὐναντίον ἐναντίως om. 

εὐφάνερον δῆλον εὔδηλον 
41, 8 τόποις ὅροις 
41,10 καὶ παντελῶς ἀσϑενεῖς om. 

Cum igitur illud codicum discidium saeculo sep- 
timo antiquius sit, in eis quae Eusebius ἃ Diodoro 
mutuatus est vestigia utriusque classis comparent; cuius 

rei pauca afferam exempla: 

*j Simili errore IL 9, 8 in DG scriptum est δέκα pro 
τρεῖς i. e I pro T. 

b^ 



XX PRAEFATIO. 

classis I Euseb. pr. ev. classis II 

I 16, 1 λύραν τε IL 1, 8 λύραν τε λύραν τε 
vevolvqv εὑρεῖν εὑρεῖν ἣν 

22, 6 τὸν 1, 21 τὸν om. 
τιμάς 1, 22 τιμάς τιμᾶν 

96,2 τὸ πα- Χ 8, 2 om. om. 
λαιόν 

96, ὅ γινόμενα 8, 4 om. om. 
96, 6 μνηστή- 8, ὅ ἡρώων ἡρώων 

ρῶν 
97, 8 ἱΜώμεμ- 8,11 Μώμεμ- Μέμφιν 

φιν φιν 
III 60, 4 ἐπιφανε- 1I 2, 46 εὐφυεστά- εὐφυεστάτοις 

στάτοις τοις 

IV 6, 4 σχεδὸν 2,14 om. om. 
τινὸς τι- τινὸς τι- τιμῆς τινος 

μῆς μῆς 
7,8 om. 2,16 om. γεγονέναι 

10, 1 οὐ κατα- 2, 20 οὐ κατα- om. 
πλαγείς πλαγείς 

88, 7 om. 2,26 om. Αὔγῃ 
Constat ergo codicum nostrorum dissimilitudines 

maxima ex parte non noviciorum librariorum nugas 
esse sed artificia interpretatorum antiquitus tradita. 
Neque mirum esse potest, quod opus Diodori, qui ab 

Iustino Martyre ἐνδοξότατος τῶν. ἱστοριογράφων et ab 
Eusebio γνωριμώτατος τοῖς τῶν “Ἑλλήνων λογιωτάτοις 
appellatur, multis interpolationibus deformatum est, id 
quod ipse Diodorus (I 5, 2) metuerat frustra dehorta- 
ius τοὺς διασκευάξειν εἰωϑότας τὰς βίβλους. Quo fac- 

tum est, ut verba Diodori his variis glossematis modo 
commutata modo a&ucia interdum etiam mutilata per 

librarios diverse traderentur. At quamvis antiquis 
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temporibus codices bifariam distributi sint, uirosque 
iamen ex archelypo iam degenere derivatos esse mendis 
quibusdam communibus probatur. Quod ad explican- 
dum non eis tantum nitimur locis, qui recentiorum 
sagacitate emendali sunt, sed fortuna prospera contigit 

ut Diodori verba ad auctorem ipsum, unde hausta 
sunt, examinari possint. Agatharchidis enim frag- 
menta a Photio tradita (ed. C. Müller Geographi Graeci 
I p. 111) vacant his manifestis vitiis, quibus cuncti 
Diodori codices depravati sunt: 

Diodori codices Agatharchides 

II 19,3 ἐλάται ἐλαῖαι 
8ὅ, 7 ὀμμάτων ὥτων 
44, 4 οὐχ ὕλη οὐ χηλή. 

DE EDITIONIBUS. 

Priusquam Diodori bibliotheca historica Graece 
prelo subiecta esi, interpretatio Latina primorum quinque 

librorum ἃ Poggio curata atque typis est excusa Bono- 

niae anno 1472 et deinde saepius Venetiis et Parisiis. 

Quae interpretatio quamquam lectiones prioris classis 

redderé solet, tamen in duobus vel pluribus codicibus 

posita esse videtur; cum enim Poggius IV 22, 3 lectione 
secundae classis deceptus in errorem ridiculum inciderit, 

Graeca verba κυνηγὸν ἐν τοῖς κατὰ τὴν ϑήραν (χώραν IT) 
ἀνδραγαϑήμασι διωνομασμένον ita vertens: erat venator 
in regione quae dicitur Andragathia, e contrario IV 

61, 4 codicem (A) prioris elassis ad manum habuisse 
putandus est, verba καϑάπερ καὶ πρότερον ποιεῖν εἰώ- 
ϑεσαν (εἰς Ἰωνίαν A) sic interpretatus: quemadmodum 
el antea in Ioniam fecerunt. — Ceterum quoniam 
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interpretatione Poggiana ne un& quidem gravior cor- 
ruptela sanata est, non tanti esse existimo in hac 

Spinosa quaestione diutius versari. 
Vineentü Obsopoei editio Basiliae 1539 excusa 

continet tantum libros Diodori XVI—XX, qua de causa 

eam hie praeterimus. 

᾿ς Διοδώρου τοῦ Σικελιώτου βιβλιοϑήκης ἱστορικῆς 
βίβλοι πεντεκαίδεκα (1--- οὐ XI—XX) anno 1559 ex- 
cudebat Genevae Henricus Stephanus, cuius merita 
Bipontinus editor (I p. CLXIII) enumerat haec: 1. prae- 
misi brevem tractatum de Diodoro; 2. libros decem 
I—V et XI—XV primum in lucem protulit; 8. opus 

maiore quam antea diligentia adhibitisque pluribus 
codicibus manuscriptis emendavit. Codices quibus usus 
fuerit, ipse nullo indicio prodidit; e Claromontanis 
omnia sumpta esse, non neglectis tamen aliis, inque 
his fortassis Fuggeri codicibus, Wesselingius auctor est; 
Fabricius quindecim libros e codicibus Huldrici Fuggeri 
descriptos esse, nescio qua auctoritate nixus, asseverat.*) 

4. Varias lectiones margini adiecit nullius tamen co- 
dicis nota apposita. 5. Libro XX succedunt excerptae e 

posterioribus Diodori libris historiae, qu&s quattuor 
ante annis Romae agens in quodam volumine cum 
alis collectaneis invenerat; pars Graece exhibita, pars 
tantum Laine, cuius Graecum exemplar afferre omi- 
serat.  Excerptas historias plures, in quas inciderat, 
praetermisit, cum non in promptu haberet, nec editio- 
nem iampridem studiosorum votis expetitam tantisper, 

*) Id certe mihi persuasum est Stephanum neque codice 
D neque ullo eius familiae libro usum esse An putas, ut 
uno exemplo fungar, Stephanum consulto IV 18, 7 Μινυειὸν 
et in margine Miwéómv ἐρχόμενον scripsisse pro lectione 
Μινύειον Ὀρχομενόν, quam praebent ABDE? 
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dum eas n&nciscerelur, differendam esse putaret. 6. 

Supplementa Diodori e Floro, Arriano, Curtio. 7. Se- 
quuntur adnotationes. 

Laurenti Rhodomani editio (Hanoviae 1604) 
continet, praeter Diodori libros ipsos ad verbum ex 
Stephani recensione repetitos, interpretationem Latinam, 
indices rerum, tabulas chronologicas, denique eclogas 
quasdam, quas Rhodomano miserant Abraham Drent- 
wedius Augustanus οὐ David Hoeschelius. 

Petrus Wesselingius editionem suam (Amstelo- 
dami 1746) tam uberibus frugibus ingenii et indu- 
striae complevit, ut hinc tamquam ex horreo omnes 

| deinceps editores plurima depromerent. Summis lau- 

dibus eius doctrinam extulit Reiske in praefatione ani- 
madversionum suarum, Dindorf tamquam invidens eius | 

gloriae obirectavit. Wesselingius multorum codicum 
lectiones protulit, quas aut hereditate ἃ Camusato acce- 
perat aut per amicos colligendas curaverat, tum singu- 
lari doctrina res explanavit et verba exemplis aliunde 

petitis seu correxit seu comprobavit, deinde indices 
vocabulorum locupletes congessit, denique fragmenta 
librorum deperditorum apud alios scriptores investi- 

gata addidit. Quibus si ea, quae post Wesselingium 
ad Diodori bibliothecam historicam colendam effecta 

suni, comparaverimus, erii quod nos neglegentiae no- 
sirae pudeat. 

L. Wachler editionem Diodori *ex recensione Wes- 
selingi' instituit (Lemgo 1795), sed primum tantum 
volumen libros I—XI continens perfecit. Quem librum 

cum frustra in compluribus bibliothecis quaesiverim, 
diiudicare nequeo, num Eichstaedt iure tam acerbe in 

, eum invectus sit. 
Bipontina editio, excusa inter annos 1798— 
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1807, continet praeter ea, quae Wesselingius suppe- 

ditaverat, commentationes, quas C. G. Heyne de fonti- 
bus Diodori et ler. Nic. Eyring de virtute et oecono- 
mia eius bibliothecae scripserant; pretiosissimum autem 
additamentum huius editionis est collatio codicis D 
(et Νὴ, quae cum sero oblata esset, Bipontinae editioni 
ipsi adiumento esse non potuit (cf. tom. IV praef. et 
X p. 391). 

Eichstaedti nescio quo casu impeditus duo volu- 
mina edidit Halis Saxonum anno 1800 et 1802, qui- 
bus continentur libüi I—V et XI—XIV. Novis sub- 
sidiss, quae quidem in codicibus vel membranis essent, 
caruit, dum ex Augustano et Monachiensibus*) codici- 
bus lectionum varietatem impetravit (I praef. LI et II 
praef. IV); animadversiones autem et indices locuple- 
tissimi, quae in titulo promisit, nunquam excusa sunt. 
Tamen haec editio minime est vilis, cum Eichstaedt 
Diodorum non paucis vitis ingenii sui et docirinae 
ope purgaverii; quarum emendationum multas in prae- 
fatione tomi prioris diserte explanavit. — In rem esse 
videtur ad verbum reddere, quae de consilio editionis 
suae exposuit (I praef. XII); 'Arduum esse agnovi et 
fateor: sed ne aut suscipiens expavescerem aut sus- 
cepti vim sentiens animo debilitarer, magna illius, qui 
imposuerai, auctoritas effecit. Nimirum ante hoc ferme 

decennium ad novam Diodori procurandam editionem 

animum adiunxerat Fridericus Augustus Wolfius. 
Versabatur praestantissimi viri consilium in eo, ut 

*) Unus ex his fuit cod. Monac. Graec. 48 saec. XVI, 
cuius in fol. 456 scripta sunt haec: *'Collatio facta cum 
edit. Amst. et missa Prof. Eichstaedt Ilenam — I. Hardt." 
Continet libr. II 1—84, quae Gemistus ex Diodoro compi- . 
laverai; ipse contuli, sed operam perdidi. 
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editio Diodori emitteretur forma habili et ad usum 
expedita, textuum nitida descriptione commendabilis, 
annotationum mole non onusta, omninoque tali habitu, 
quam ei emere yalerent non nimis numali nec respue- 

rent copiosi, et tractare vellent hi, qui magna volu- 

mina exhorrescentes, ipsos dumtaxat scriptores, non 
eorum quaererent enarratores. Proinde nihil ipse addere 

 eonstituerat praeter notationes temporum et brevia 
argumenta. Wesselingi notas, incertum erat, an libra- 
rius Subinde per alium virum doctum curaturus esset 

singulari. volumine adiciendas. Quamquam huie con- 
silio minime adversabatur Wolfius, recte iudicans com- 

mentaris huiusmodi, qui rari essent, denuo et vili 

pretio recudendis magnam a multis gratiam iniri si- 
mulque ipsum adiuvari doctius studium antiquitatis." 

Ludovici Dindorf nomen prae se ferunt quattuor 
Diodori editiones (praeterimus enim editiones Tauch- 
nitzianas): Lipsiensis anni 1826 (4 vol apud Weid- 
mann in 12"), Lipsiensis 1828— 1831 (5 vol apud 
Hartmann in 8?) continens Wesselingi notas et appara- 
tum criticum, Parisina 1842— 1844 (2 vol. apud Didot 
in 8") Graece et Latine, Lipsiensis 1866—1868 (5 
vol apud Teubner) Quibus editionibus ad Diodori 
libros eastigandos permultum contulit cum ingeniosis 

coniecturis tum ea re, quod primus quanti codex D 
sib intellexit eiusque lectiones sescentis locis restituit. 
Optime autem meritus est de fragmentis colligendis et 
disponendis. At in codices ipsos non descendit; nam 
verba eius in prima pagina editionis a. 1866: 'codicis 
Monacensis de legatis tituli n. 267 nonnihil profuit 
accuratior ab me ipgo instituta comparatio ridicula 
non videri non possunt reputantibus in illo codice vix 
ducenta verba Diodori (fragm. XXXI 15, 2 —3) inveniri. 
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Immanuel Bekker edidit Diodorum Lipsiae 1858 — 
1854 (4 vol. apud Teubner); singulis tomis praemissus 
est brevis lectionum variarum index.  Dolendum est, 
quod Bekker ingenio suo tam multis in scriptoribus 
Graecis exercitato ac spectato in Diodori editione parce 
usus est, nedum laborem codices denuo perquirendi 
in se susceperit. 

Restat ut paucis de huius editionis institutis ra- 
tionem reddam. Quae cum parata sit, ut in locum 
Dindorfi editionis Teubnerianae succedat, primum cum 
ea esi conferenda. Delecium variarum lectionum, quas 

Dindorf omiserat, singulis quibusque paginis addidi; 
cui ut spatium fieret, commentationes Heynei et Eyringi 

exterminatae sunt. Quamvis enim sint pretiosae, tamen 
eas recipere modum talium editionum, qualis haec est, 

excedere videtur, praeterquam quod ipsae hodie egent 

eorrectionibus. Attamen si viri docti his aegre care- 
bunt, nihil obstat, quin posteriori tomo inserantur. 

De apparatu critico 8cito haec: lecliones ex codice 
D allatae nituntur in aceuratissima Richardi Berg- 
mann collatione, ceteras omnes debemus Wlesselingio. 
Facilimum scilicet fuerat, id quod Dindorf in editione 

sua a. 1828 fecerat, totam lectionum molem a Wesse- 

lingio aliüsque congestam reddere; sed bibliopolae at- 
que legentium intererat censura subtil adulterinas 

lectiones amoveri. Quo in delectu quam difficile sit 
rectum modum tenere nemo non sentit. Summum 
autem est mea quidem sententia, non tam lectionum 
singillatim delectum habere quam ipsorum codicum. 
Quare facilius ἃ me impetravi, ut centies libros A et 
B (ex codice D descriptos) neglegerem prae una lec- 
tione D etiamsi manifesto vitio corrupta. Saepius 
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enim accidit, ut ex vitio vetusti codicis librarius poste- 
rior speciosam correcturam finxerit, aut ut idem vel 
simile vitium alibi lateat nondum agnitum, aut ut 

legentes vicino vitio non cognito proximae lectioni 

viliosae sed captiosae nimiam fiduciam habeant. Qui 
errores ubicumque non timendi erant, vel optimorum 
librorum corruptelas praeterii. 

Cur potissimum codicem D respexerim atque ex 
secunda classe tamquam principem C elegerim, ex eis, 
quae supra de codicibus aestimandis disserui, haud 
difficile est intellectu. At vereor ne quis me propter 
codicem F interpellet. Id quidem sibi quisque per- 

suadebit ad imaginem secundae classis efficiendam 

codicem C non sufficere; sed ipse supra docere studui 
codicem F codici C non modo non supparem esse 

aetate, sed in recentissimis numerandum. Neque dubito 

affrmare illum codice M atque L et recentiorem et 
deteriorem esse. Nihilominus secundum C lectionibus F 
plurimum spatii concessi: cum quod reliqui libri nobis 

multo minus sunt noti, tum quod editiones inde ἃ 
Stephano tam cognatae sunt libro F, ut nisi hoc co- 

gnito multis locis perplexae nobis videantur. 
Quamquam enim editores, quo ex tempore codi- 

cem D cognoverunt, codici F primas partes attribuere 

desierunt, tamen eius auctoritas apud Stephanum et 
Wesselingium praevalida tam pertinax est, ut'ne re- 

centissimis quidem in editionibus abolita sit. Neque 
ἃ me ipso exslincium est, quidquid ex illo immerito 
principatu codicis F residuum fuerat; immo multa con- 
servavi, quae delere aut prae lectionibus D vel C 
contemnere malui et fortasse debui. At ne maiore 
licentia in has aliasque corruptelas animadverterem, 
deterruit me non modo auctoritas Stephani Wesselingi 
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Dindorfi Bekkeri, quorum ad doctrinam ne minimum 
quidem adspirare audeo, sed etiam manca codicum 
cognitio. Hanc auiem augere mihi non licuit, quia 
exemplaribus prioris editionis omnibus venditis & biblio- 
pola vix impetravi, ut ad hunc tomum absolvendum 
spatium duodeviginti mensium daretur. 

DE SERMONE DIODOREO. 

Diodorus*) etsi eo est usus sermone et dicendi ge- 
nere quo omnes tum utebantur qui non veteres aemu- 
lantes suae aetatis consuetudinem relinquerent, nec 
magis quam Polybius, quem non solum saepe descripsit, 

sed etiam in multis expressit, obsoletam affectavk 
dialectum aut vocabula captavit archaica, quippe qui 
omnia ad vitae utilitatem lectorumque quibus prodesse 

Studeret commoditatem referret, in hac tamen oratione 
sua quasdam sibi leges scripsit satis severas, quas nun- 

quam ipse**), saepissime vero migrasse videntur librarii 
quibus debemus codices mille amplius annis post eius 
aetatem scriptos. 

Primum enim crasin Diodorum ad evitandum et 
in multis evitatum ab se hiatum, qui et ἥπερ diceret 
potius quam ἢ sequente, et ϑέλειν potius οὐ διότε quam 
ἐθέλειν οὐ ὅτι praecedente vocali***), adhibuisse quum 

*) Quae sequuntur de Diodori dicendi genere, recepi ex 
editione Dindorfi Teubneriana; non pauca inter lineas cor- 
rexi vel addidi, alia additamenta seposui in notis. 

**) quod equidem dubito, immo nego. 
'* Eandem ob causam variant ἡ ϑεός et ϑεά, τοσοῦτον 

el τοσοῦτο, δεικνύειν et δεικνύναι, ὑπέρ et περί, διόπερ et 
διό, οἴτινες pro of' et cetera; alia remedia hiatum evitandi 
esse inversionem verborum et additionem articuli docuit 
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quavis fere ostendat pagina, prorsus est incredibile quae 
haud pauca occurrunt diaeresis iisdem in formulis 
exempla ipsius potius esse quam librariorum incuriae 
tribuenda.: Veluti quod saepissime habet τἄλλα, sed 
aliquoties in omnibus distractum in τὰ ἄλλα, ut 1, 2, 
3; 1, 18, 4; et in nonnullis 1, 11, 6; 5, 13, 2; 5, 45, 

5; 16, 88, 1; 17, 38, 5, quum tertio horum locorum 

ipse Eusebius Praep. vol 1, p. 101, 9 ed. Gaisf, 
praebeat τἄλλα, quamvis c. 20, 1 vicissim τὰ ἄλλα in- 
ferens pro τἄλλα ib. 14, quibus accedunt exempla ex 
fragmentis, velut 9, 10, 3; 36, 2, 4; 37, 2, 4, petenda. 

Eodem modo τἀδελφοῦ restitutum ex libris optimis 
1, 21, 2; 1, 98, 6; 4, 56, 1; minusque bonis 15, 77, 

5, et abibi, ut 11, 67, 4; 19, 34, 5; 19, 35, 1; 20, 
16, 1; 20, 68, 3; 29, 10; 31, 20, in omnibus ser- 
vatum, redarguit digeresin in τοῦ ἀδελφοῦ 5, 61, 1; 
15, 61, 2, quum τἀδελφοῦ sit 15, 60, 5; ut 81, 15*, 1, 
idem τοῦ ἀδελφοῦ redarguitur duplici τἀδελφοῦ 31, 
17*; 81, 27*; et 16, 37, 1; 25, 10, 1, et, ut opinor, 

4, 24, 4, ubi τοῦ ἀδελφιδοῦ. ltem τἀδελφῷ 5, 50, 2; 
11, 48, 4; 17, 34, 2; 20, 16, 1; 31, 23, redarguit τῷ 
ἀδελφῷ 1, 27, 1; 8, 71, 1; 4, 68, 4; 8, 4, 1; 11, 66, 

4; 17, 79, 2; 17, 88, 9, illatum in uno 4, 27, 2; 17, 
34, 2. Eiusdem generis sunt τἀγαϑὰ 10, 7, 2, sed 
τὰ ἀγαϑὰ 10, 9, 7 (ut 84, 18), et rursus τἀγαϑὰ 
10, 9, 8; 21, 17, 4, et in verbis Demetrii 31, 10; 
τὰ ἀναγκαῖα 19, 11, 4, quum alibi sit τἀπόρρητα τἀ- 
δικήματα τἀκριβές τἀληϑές τἀργύριον, và αὐτόματον 
11, 21, 3; 11, 44, 6, alibi recte scriptum ταὐτόματον 

eleganter Kaelker (dissert. Lips. 1880. p. 308—311) -- 
Similia attente legentibus saepius occurrunt, veluti κατι- 
σχύειν pro ἰσχύειν, ἀκολούϑως dativo suo antepositum vel 
postpositum. 
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οὐ ταὐτομάτου. Et τὸ αὐτὸ 11, 68, 6; 18, 97, 4; 20, 
76, 2, quod 1, 7, 1 et 14, 52, 2, ubi alii τὸ αὐτὸ: 
14, 70, 4; 15, 54, 7; 16, 26, 3; 18, 29, 7; 19, 14, 
4, ubi alii τὸ αὐτό; 20, 109, 5, recte contractum, ut 
ταὐτὰ 18, 59, 8; 17, 72, 6, redarguit male distractum 
τὰ αὐτὰ 19, 26, 1; 18, 93, 5; 34, 19; 38, 2, 2, atque 
eliam τοῦ αὐτοῦ 18, 109, 3, contrahendum videtur, ut 

2, 20, 3 est ἐν ταὐτῷ. Et τοῦ ἀνδρὸς 18, 23, 3; 26, 
16; 26, 24, 1;.31, 19, 7; et in pluribus 13, 22, 4 
et in uno 13, 84, 3; 17, 29, 4; quod recte scriptum 
τἀνδρὸς 1, 88, 4; 5, 70, 2; 11, 42, 5; 11, 57, 6; 
13, 75, 5; 13, 84, 3; 14, 5, 6; 14, 112, 3; 16, 11, 
2; 17, 29, 4; 17, 101, 6; 19, 2, 7; 20, 106, 3; 23, 
15, 5; 24, 12, 1; 26, 24, 2; 31, 27, 83; 34, 33, 7; 

37, 18, 2, αὐ τἀνδρὶ 4, 28, 4; 19, 34, 6; 20, 93, 4; 
31, 19, 7; 32, 10, 6; 32, 11, 1: ut etiam τοῦ ἀκριβοῦς 
18, 90, 7 contrahendum videatur, ut supra τἀκριβές. 

Item τὸ ἐναντίον apud Photium 32, 12, 3, alibi 
semper τοὐναντίον scriptum. Et τὰ ἐναντία 16, 32, 2, 
quum τἀναντία sib 3, 40, 9; 14, 87, 1; 14, 90, 5; 
16, 27, 5; τἀκεῖνος 3, 17, 5; 4, 84, 4; 11, ὅθ, 8; 
17, 36, 5; 18, 66, 1; τἀπίχειρα 29, 6, 3. Τοὔργον 
quum ex libris optimis pro τὸ ἔργον sit restitutum 1, 
61, 4, etiam 1, 64, 7 foret restituendum, nisi ibi liber 

optimus praeberet τὸ πᾶν ἔργον. quod est 1, 63, 9, 
ut certe est restituendum 1, 64, 8 sublato fortasse 

τοῦτο, et 3, 23, 1, ubi omnes τὸ ἔργον. Et καλοὺς 
xol ἀγαϑοὺς 33, 14, 1, quod mirum si scripserit qui 
dixit. καλοκἀγαϑία 1, 2, 2 et alibi Nam etiam re- 

centiores hi scriptores, ut Dionysius A. R. 3, 17, p. 453, 

7, qui ibidem p. 451, 12, erasin habet τἀλαχίστα, ob- 
servarunt praeceptum Photii: Καλὸς κ᾽ ἀγαϑὸς λέγεται 
κατὰ συναλοιφήν, οὐχὶ καλὸς καὶ ἀγαϑός. Ubi quod 
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Bcriptum κ᾿ librarii saepe mutarunt in καί, ut apud 
Plutarchum. Alius enim generis videtur 12, 20, 2 
πάντων τῶν iv τῷ βίῳ καλῶν xol ἀγαϑῶν αἰτίους. Ἐ) 

Contraxit etiam, non solvit, Diodorus formas 
adiectivorum in soc, nec scripsit χάλκεος 1, 96, 9, ubi 
χαλκέοις; 2, 8, 7, ubi χάλκεαι (yoÀxol* αἵ D); 12, 10, 
6, ubi χάλκεον. sed χαλκοῦς. ut alis locis multis et 
hoc et ἀργυροῦς σιδηροῦς χρυσοῦς. et κυανοῦν pro 
κυάνεον ex optimis restitutum 4, 22, 1. Idem non 
scripsit, αὖ est; in libris, βαϑύπλοοι vel adeo βαϑύπλοιοι» 
Sed contraxit βαϑύπλοι 3, 40, 4, ut αἰγιαλὸς δυσπαρά- 
πλους 9, 44, 4 et 12, 48, 1 πολλὰς ἄπλους. de quo 
dixi ad Thes. Stephani v. '"4màovc. Et haud dubie 
πυρίπνοι 4, 47, 3, ubi libri mvoíxvooi, pariterque 
πυρπνόῳ 6, 7, 8, ubi etiam ; modo additum modo 
omissum librorum coarguit malam fidem, αὖ δύσπνους 
contraxit 3, 17, 5. Neque curandi sunt ne apud re- 
centiores quidem librarü haec omnia distrahere soliti, 

αὖ vel optimis in libris reperiantur depravata, velut. 
Vaticano Dionysii A. R. 1, 59 fin, χάλκεα, ut 1, 79; 
2, 54, 70, quum ἀργυροῖς καὶ χρυσοῖς sit 2, 28, et 
Vaticano Strabonis 15, p. 703, AiBevoyoóove pro λιβα- - 
νόχρους, ut apud Demosthenem ἑτεροπλόῳ pro ἑτερόπλῳ 
ei Thucydidem εὐνόων pro süvov, et alia multa huius 
generis, de quibus dixi pr&ef. ad Xenoph. Anab. p. X 
ed, Ox. ubi eüvoor C. pr. 2, 4, 16. 

Idem Diodorus non dixit ἠιών, sed ἠών, non 
ληίξεσϑαι. quod libri constanter etiam apud Atticos 
praebent, sed λήξεσϑαι, ui λῃστής. Neque πρωὶ 17,37, 
8, sed πρῴ; neque meoujecov 1, 72, 2; ἐπήεσαν 4, 12, 
δ: 13, 80, 3; ἀπήεσαν 19,68, 1 et alibi, sed — ἧσαν: 

Ἢ τοὔνομα, τοὐμφανές, τοὐπίσω, τοὔμπροσϑεν, κἀκεῖ 
addit Kaelker p. 819. 
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neque πλέεεν 15, 42, 8 aut ἔϑεεν 106, 94, 3, sed πλεῖν 
et ἔϑει. 

Neque dubitandum quin semper contraxerit Dio- 
dorus augmentum e cum praepositione πρὸ coniunctum, 

quae crasis cerie aliquoties est servata, ut in πρού- 

δωκε 11, 48, 8; 36, 3, 6; προύδωκαν 18, 66, 6; πρου- 
καλεῖτο 18, 18, 1; 26, 3, 1; προυκαλοῦντο 18, 105, 1 

(14, 64, 2); προύλεγε 18, 97, 5; προύλεγον 88, 24, ut 
προύλεγε in fragmento Demetrii Phalerei 31, 10, 1; 
προύπεμψε 19, 72, 6; προυτετύπωτο 31, 27, 2. Nam 
eadem utriusque formae alternatio est in libris Thu- 
cydidis aliorumque Atticorum, pariterque Polybii, Dio- 
nysi Halice, Dionum, quos omnes certum est una usos 
esse coniracta. Nusquam vero apud Diodorum apparet 

προύχειν, αἰ aliquoties apud Dionysium. 
Quemadmodum autem crasin et contraetionem in 

multis diaeresi praetulit Diodorus, ita hiatui elisionem 

eum anteposuisse haud pauca huius ostendunt exempla, 
etsi allerum non ita ut Polybius alique fugit. Quo 
de genere quum multa videantur apud Diodorum non 

minus quam apud Polybium abolita, non mirum quod 
pauca tantum sunt relicta eiusmodi ut προεκαλέσατ᾽ 
αὐτοὺς 19, 108, 8: κατελείπετ᾽ αὐτοῖς 20, 93, 7; ἐδεί- 
XvvO' ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων 17, 83, 1; συνετάξαϑ᾽ ἡμέραν 
20, 94, 4. ltem ἅπαντ᾽ ἐπράττετο 14, 21, 2; τάλαντ᾽ 
ἀργυρίου 17, 54, 2; τραὐύματ᾽ εἰληφόσι 17, 108, 6; τὰ 
στόματ᾽ ἐμφράττουσι 19, 94, 8; χρήματ᾽ εἰσέφερον 20, 
84, 4; προτιμήσαντ᾽ αὐτὴν 20, 81, 3 et similia, Et 
Saepius in numeralibus, ut δέχ᾽ ἡμερῶν 19, 37, 3; 20, 
78, 3; ὀγδοήκοντ᾽ ἔτη 1, 5, 1; πένθ᾽ ἡμερῶν 1, 13, 4; 
πένϑ᾽ ἡμέρας 2, 25, 8; 18, 39, 2; 14, 21, 6; 19, 37, 
5, quum πέντε ἡμέρας sit 91, 11, 1; πέντε ἡμέραις 86, 
5, 1; πεντήκοντ᾽ ἄνδρας 17, 76, 8; πεντήκονϑ᾽ ἡμέρας 
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14, 31, 1; πεντήκονθ᾽ ἱππέων 19, 55, 5; τετταράκονθϑ᾽ 
ἡμέραις 1, 85, 8: τριάκονθ᾽ ἡμέραις 17, 78, 4.*) 

Ad formas vero verborum singulorum multis 
modis depravatas priusquam accedam, qu&edam de de- 
clinatione et coniugatione vocabulorum sunt praemit- 
tenda. Nam utraque apud Diodorum non minus in 
multis est corrupta quam apud veteres. 

Et in declinatione quidem librarii maxime 

peccarunt in aecusativis quibusdam, antiquiores ple- 
rumque formas in novicias mutantes. Quamobrem ego 

accusativos in v modo recte modo male terminatos in 
nonnullis certe ad eam revocavi formam quae una con- 
veniret Diodoro. .Seripsi enim Ζήμητρα. quod omnes 
servant 14, 77, 5, alibi inter hoc et Ζήμητραν Ἐ Ἐ) va- 
riantes, in nonnullis est vel Ζημήτρα et “4ημήτρας. 
Quam formam quod ad Stephanum metro versus sta- 
biliri dixi apud Pausan. 1, 37, 2: Σεμνὴν Δήμητραν, 
ὅτε πρῶτον ὀπώρας καρπὸν ἔφηνεν, ei iam substituo 

*) De elisione etiam fusius egit Kaelker p. 314. — 
Ceterum hanc rem multas cautiones habere recte monuit 
Dindorf (edit. Teubn. IV. p. XV): *Multaà de hoc genere 
apud Diodorum depravata videri dixi, etsi pleraque intacta 
reliqui, cum vel antiquissimis in libris ea reperiatur scrip- 
lurae inconstantia ut in Philodemi libellis ex papyris Her- 
culanensibus editis eadem in pagina scribatur κἀπὶ et καὶ ἐπί, 
κἀν et καὶ ἄν, τὴν ὁμοιότητα ὑπάρχειν eb τὴν opotóvqv. εἶναι, 
et multae appareant insolentiores elisiones, velut diphthongi 
αι, Sed rursus πάντα et ἀλλὰ non elidantur ante vocalem, 
et alia solvantur quae alibi coniunguntur per crasin, ut nisi 
ipsi sibi in talibus non omnino constiterunt scripteres, certe 
antiquissimos iam librarios sibi non constitisse appareat.' 
— Accurgtior his quoque in rebus est codex D, quo nisus 
elisiones saepissime (trecenties fere δ᾽ pro δὲ) tacite restitui. 

**) hanc formam probat Cobet, repugnat Schenkl. 
Drioponvs I. Ὁ 

ind 
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versum apud Oenomaum Eusebii.Praep. 5 p. 231 D: 
Εἰς πάτρην φυγάδας κατάγων Δήμητραν ἀμήσεις, quum 
in altero facillima sit correctio Ζήμητρ᾽ ὁππότε. ἘΠ 
vicissim ubique Κῶν, quod est in omnibus 19, 68, 4, 
alibi Κῶ exhibentibus aut inter hoc et illud variantibus, 
ut solent librarii ν in huiusmodi accusativis interdum 
neglegere, ut plerique in Κέω 4, 82, 1, nonnulli in 
ἔλεων (D, Ἰόλαον II) 4, 24, 4; Πηνέλεων 4, 67, 7; 
χρυσόκερω D 4, 13, 1; Τύνδαρεω 4, 33, 5, sed ibidem 
Τυνδάρεων D. — Nominum vero in ἧς tertiae decli- 
nationis accusalivos etsi excepto Εὐμένης» cuius accen- 
ius novieius Εὐμενής. de quo dixi ad Thes. Stephani, 
excluderet v, fere in ἣν terminant libri Diodori, 
haud pauca tamen alterius formae exempla in non- 

nullis certe sunt nominibus relicta, ut Διομήδη in 
omnibus praeter D 4, 15, 3; 49g in uno C 5, 74, 4; 
Πολυχάρη 8, 5, 1—06; 4Δημοσϑένη 12, 60, 1; Παμμένη 
16, 34, 2; ᾿Αντιγένη 19, 17, 4, ut plerique 19, 12 et 
13; Ξενοπείϑη 19, 16, 1; L4owrouévg 28, 14; quibus 
accedunt servata in nonnullis Ἑομοχράτη 13, 4, 1; 
"Exexoárn 16, 26, 6; Δεωσθένη 17, 111, 8: ᾿Δριστοτέλη 
19, 68, 3, οὐ quae Gemistus praebet “εωσϑένη. 4α- 
κράτη, Εὐϑυχράτη, “ασϑένη. ubi libri Diodori omnes 
την. Credo igitur his quantumvis non ita multis for- 

mae in ἢ exemplis tamen alterius omnia non minus 
redargui quam apud Cassium Dionem dixi redargui 

vol 5 p. X, et haud dubie etiam apud Chrysostomum, 
de quo dixi vol. 1 p. IX. 

Aceusalivi adiectivorum in ἧς in ἢ purum desi- 

nentes etsi plerumque per ἡ scripti sunt in libris, ut 
αὐτοφυῆ 3, 45, 0; εὐφυῆ 3, 67, 5; διφυῇ (pro ἰδιοφυῆ) 

2, 67, 5; 4, 77, 8 (ubi D διφυήν); συμφυῆ 1, 10, 7; 
1, 30, 6; ὑπερφυῆ 4, 22, 83; 4, 34, 2; 4, 72, 4, tamen 
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haec exempla redarguere videntur nonnulla in α, ut 

ἐνδεᾶ 10, 81, 1, quum ἐνδεῆ 1, 45, 2 el καταδεῆ sit 
'17, 91, 5, quae correxi, οὐ εὐκλεᾶ 16, 7, 4. Nam per- 
petuo sic peccant librari etiam apud Atticos, ut dixi 

ad Xen. Comment. 1, 6, 13, fuitque vel multo recen- 
tiorum unus et alter quem meliores libri hoc vitio 
liberarent, ut ian 9, 7, 11; TOME Pers. 2 p. 157 

D, qui ὑγιᾶ. 
Aecusalivos pluralis nominum in evg etsi libri 

modo in εἰς modo in sog terminant, interdum tamen 

eliam inter utramque formam variant, ut unus de op- 
limis (i.e. A; sed item D) 3, 3, 6 βασιλέας pro βα- 
σιλεῖς. ln quibus quum etiam Atticorum libri saepe 

fallant, non indigna memoratu sunt verba Graevii ad 

Luciani Soloecistam ce. 8, vol. 3, p. 075: ,,Nomina in 

&£ve apud medios inter Atticorum veterum eft sophi- 
Sstarum aetatem, Polybium, Diodorum, Diogenem Laer- 
tium ét eiusdem motae scriptores fere εἰς contractum 

habent in accusativo plurali: apud veteres Atticos, 
Aristophanem, Thucydidem, Xenophontem, Platonem, 

Lysiam, Demosthenem, Isocratem, Aristotelem, Theo- 

phrastum, et Xenophontis imitatorem Arrianum, tum 
apud sophistas Pausaniam, Heliodorum, Libanium, Ari- 
Stidem, Lucianum, alios eius aetatis scriptores, Dionem, 

Áppianum, Herodianum, et ex nostris Chrysostomum, 
Basilium, Gregorium Theologum, Synesium sine con- 
iraelione fere in eec, quod et notavit P. Leopardus 
in Miscellaneis. Plutarchus et losephus modo tig modo 
tx; dicunt, misi illud quoque intempestivis emenda- 

toribus debemus.  Plethon certe Gemistus Plutarchi 
et Diodori verba transcribens pro ἱππεῖς accusativo | 

semper ἱππέας habet. Plutarchus in Timol c. 16: 

Of Κορίνϑιοι πέμπουσιν αὐτῷ δισχιλίους ὁπλίτας καὶ 
e* 
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διακοσίους ἱππεῖς. pro quo Plethon 1, 42: Κορίένϑιοι 
Τιμολέοντε πέμπουσι δισχιλίους μὲν ὁπλίτας. ἱππέας, δὲ 
διακοσίους. Diodorus 16, 89, 2: Θηβαῖοι δ᾽ ἀπέστειλαν 
πεζοὺς μὲν τετρακισχιλίους. ἱππεῖς δὲ g', Gemistus 

autem 2, 8: Θηβαῖοι δ᾽ ἀπέστειλαν πεζοὺς μὲν τετρα- 

κισχιλίους, ἱππέας δὲ πεντακοσίους. Sic et alibi. Nempe 
1, 8 Μαντινέας, ubi libri Diodori Μαντινεῖς. 2. 8 
᾿Δμφισσέας, ubi libri Diodori 4ugiocsig, ut omnino Ge- 
mistus, etiam ubi suis utitur verbis, formam seg ponit, 
non &, ut supra formam s, non sv, nominum in qc. 

His autem Graevius multa addit de utraque forma 
exempla partim Atticorum partim recentiorum, recte 

iudieans apud illos certe librariis deberi εἰς pro εας. Ἐ) 
Àd coniugationem quod attinet, plurimum ne- 

gotii librariis facessivit augmentum. Nam ut omittam 
explosum iam ἃ Wesselingio ineptum προετέρουν et 
προετέρησα pro ἐπροτέρουν et ἐπροτέρησα, quod perraro 
servatum uno alieroque in libro, plerumque prius illud 
supponentibus: augmentum modo depravarunt, ut in 
ἀπεκατέστησα pro ἀποκατέστησα illato, et ἀπήλαυον pro 
ἀπέλανον 13,88, 6, παρηνόμηκα pro παθανενόμηκα, et 
vicissim in ἠβουλόμην ἠβουλήϑην ἠδυνάμην ἠδυνήϑην 
ἤμελλον, quae alibi, sed multo rarius, per s scribuntur, 
ut solet in his etiam apud Atticos variari, sed nemo 

credet scriptores ipsos ita lusisse, modo omiserunt, ut 
aliquoties in ὁρᾶν, cuius etiam perfectum semper 
scriptum per ἕω pro £o, et ὠϑεῖν, οὐ saepissime in 

*) In declinatione comparativorum quam regulam Dio- 
dorus secutus sit, ex nosiris codicibus frustra quaeres: 4, 
78, 1 πλείω χρόνον est in omnibus, 4, 79, 2 πλείονα χρόνον 
in optimis CD; 2, 50, ἃ πλείονας al μείξους, 8, 44, 8 
πλείους, 3, 48, 9 uiidovae etc. — Iuvat hic etiam adnotare 
comparativos et superlativos haud raro commutaári. 
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verbis ab «v incipientibus, ut vix semel iterumque 
sint servatae formae quibus constanter usum esse Dio- 
dorum, quum illae vix fallant, dubitari non potest, ut 
ηὐλαβήϑη 13, 87, 2; ηὐρέϑησαν 18, 90, 4; ηὔρισκε 
3, 37, 4; 16, 76, 8; 30, 9, 2; ηὐτυχήσαμεν 18, 22, 8, 
sed ibidem εὐγνωμόνησαν: ηὐχαρίστουν 14, 29, 4; 14, 
74, 3; ηὔχοντο 14,9, 7: 20, 16, 6; προσηύχοντο 13,16, 7 ; 
et in εὐεργέτουν plerumque per e, raro per ἢ in secunda 
scripto; 5,45,4 in γεωργηκέναι et 19, 45,4 in δενδρο- 
πκοπημένης» omissa reduplicatione,*) quod correxeram 
iam in editione priori, cui addendum πεπενθϑαρχηπόσι, 
quod pro πειϑαρχοῦσε vel πειϑαρχηκόσι restitui 18, 63, 2. 

Plusquamperfecti saepissime partim augmentum 

omissum partim tertia pluralis per δἰ scribitur pro e, 

quod raro servatum in libris, ut 11, 4, 6; 11, 53, 1; 
11, 65, 1; 17, 85, 1; 33, 28, 4, ego ubique restitui. 
Librorum enim in hae forma fidem vel Demosthenis 
ecoarguunt codices, qui omnes in παρεσκευάκεισαν, con- 
sentiunt p. 305, 21. 

Futurum verborum in ἐζω **) etsi satis constanter 
contrahitur, tamen 18, 21, 3 est ἀγωνισομένους. quod 

redarguitur forma διαγωνιεῖσθαι 18, 105, 3; 14, 103, 

6; 17, 80, 2; 19, 29, 1; 19, 93, 6; ἀγωνιούμεϑα 14, 
25, 4; διαγωνιοῦνται 15, 65, 4; ut Dionysio A. R. 
9, 18 ἀγωνισομένους illatum pro eo quod 3, 17 et 
alis multis locis habet ἀγωνιουμένους.  Pariterque 
χαρίσομαι 87, 18 pro χαριοῦμαι, quod est 13, 25, 4. 

*) at recte γεγεωργκέναι D, et δεδενδροκοπημένης 
P(atmensis). 

| **) Liceat hic afferre formam codicum στραγγαληϑείς 
' (pro στραγγαλισϑείφ) 1, 68, 5; tum προιστορισμένοις (pro 

προιστορημένοις) 3, 1, 8 οὐ ἐπισκοτίσειν (pro ἐπισκοτήσειν) 

1, 76, 1, quae sunt in D. 
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Et πορίσεσϑαι 38, 19, nisi hoc est pro πορέξεσϑαι. Bic 

19, 50, 2 ἀπελπίσειν unus pro' ἀπελπιεῖν. Formam 
ἀποπλευσεῖσθαι 19, 58, 6, etiam in libris nonnullis 
recte scriptam ἀποπλεύσεσϑαι. redarguit συμπλεύσεσϑαι 
16, 66, 4. Suspectum παραπλεύσων 13, 54, 5. 

Eiusdem futuri forma passivà pro media suppo- 

sita in verbis quibusdam satis superque probat etiam - 
Diodoro illud fuisse illatum vitiorum genus quod anti- 
quioribus omnibus saepissime intulerunt librari. Quis 
enim dubitet, eui 4, 84, 4 ex libris optimis restitui 
στερήσεσθϑαι pro στερηϑήσεσϑαι τῆς ὁράσεως, eidem me 
4, 28, 2 recie exemisse. στερηϑήσεται τῆς ἀϑανασίας. 
et 12, 12, ὅ ἀποστερηϑήσεσϑαι τῶν καλλίστων ἐπιτηδευ- 

- μάτων ἢ Ac ne Dioni Cassio quidem 41, 7, 5 στερη- 
ϑήσεσϑαι puto tribuendum, cui alia nonnulla de genere 

hoe quae ipse redarguit exemisse me dixi vol. 5 p. XI, 
quibus addendum προϑυμηϑήσεσϑε 50, 28, b, etiam 
apud Platonem in Phaedone interdum illatum pro legi- 

limo προϑυμήσομαι, sed nihilo verius quam ἐνθυμη- 
ϑήσομαι apud Arrianum Epict. 1, 8, 1, cui etiam 
δεηϑησόμεϑα ilatum 1, 17,,8 pro δεησόμεϑα. et Hie- 
rocli Photii Bibl cod. 251 p. 466, 34 προνοηϑησό- 
μεϑα pro eo quod in altero est codice προνοησόμεϑα. 
Diodoro vero etiam alia huiusmodi vitia sunt eximenda, 

qui 2, 18, 2 τὸν Ἰνδὸν πειραϑήσεσθαι τῆς περὶ αὐτὴν 
ἀρετῆς οὐ 12, 1, 2 τῆς ὁμοίας τύχης πειραϑήσεσϑαι haud 
dubie scripserat, quod Pausanias 4, 25, 4 πολιορκίας 
πειράσεσϑαι μακροτέρας, etsi alterum est apud Iosephum 
Ant. J. 10, 7, 6 οὐδενὸς κακοῦ πειραϑήσεσϑαι, quod 
repetit Zonaras vol. 1 p. 115 DB, sed ut illius quoque 

libros fallere putem. Et 3, 6, 2 λόγον οὐκ ἔχουσα 

Ἢ 18, 56, 2 πολιορκήσεσθαι scribendum est ex codice: 
Dindorf edit. Teubn. IV p. XVI. 
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τὸν ἐναντιωθησόμενον, quod scripsi ἐναντιωσόμενον, ut 

19, 5, 4 μηδὲν ἐναντιωθήσεσϑαν τῇ δημοκρατίᾳ re- 
posui ἐναντιώσεσϑαι, abolito vulgari vitio,*) de quo 

*) nec quisquam hoc recte factum dubitabit, nisi qui 
etiam Dionysium A. RH. 1, 69, vol. 1, p. 151, 11, ubi Vati- 
canus ἐναντιωθησομένου mutat in ἐναντιωσομένου, et 6, 62, 
vol. 2, p. 1181, 8, ubi ἐναντιωϑήσεσϑε in ἐναντιώσεσϑε" 3, 
23, vol 1, p. 481, 4, ubi omnes évovridosroi, ut 8, 72, 
p. 595, 2; 4, 10, vol. 2, p. 661, 18; 6, 38, p. 1127, 10; 48, 
p. 1148, 12; 65, p. 1189, 3; 69, p. 1197, 1; 75, p. 1211, 13; 
85, p. 1286, 16 (ubi Vat. ἐναντιωϑησόμεϑα); 7, 50, vol. 3, 
p. 1424, 16; 8, 31, p. 1574, 9, sic, sed nihilominus 4, 51, 
vol 92, p. 766, 18, semel scripsisse putet ἐναντιωϑήσεται, 
quod hic est in ipso Vaticano, ut apud Galenum vol. 1, 
p. 220, 6 Lips. Quae sufficiunt, opinor, ad librorum Dio- 
dori consensum in hac forma non minus elevandum quam 
in aliis, ubi modo variant modo consentiunt, etsi idem illud 
ἐναντιωθήσεσθαι est in epistola Ántiochi regis ex lapide 
edita .Archives des missions scientifiques et. littéraires, deux. 
sér. t. 8, liv. 3, 1867, pl. 8, v. 14: Τὸν δὲ ἐναντιωϑησόμενόν 
τισι τῶν προγεγραμμένων ἔνοχον εἶναι ἀσεβείᾳ, quod utrum 
recte habéat an fallat ut quod continuo sequitur: 4v«- 
γραφῆναί τε xol τὰ ἀντίγραφα ἐν στήλῃ λιϑίνῃ pro δὲ καὶ 
in medio relinquo. Sunt enim huiusmodi quos dixeris Ma- 
cedonismi multo antiquioris saepe originis quam ut ab 
librariis codicum superstitum possint dici profecti, quan- 
tumvis scriptoribus meliorem sequentibus dialectum | non 
sint tribuendi, u$ quod ego neque Polybio neque Diodoro, 
cui semel in Exe. Vat. p. 39 (10, 82, 1) est illatum, ut 
Aristoteli et Straboni, quorum ipsae codicum varietates 
fraudem redarguunt, verbum σιταρχέω et substantivum 
σιταρχία pro iisdem per «x scriptis, αὖ πανδοχεῖον οὐ παν- 
δοχεὺς apud Polybium partim per x partim per * scripta 
ipse exhibet Vaticanus, eadem forma σιταρχία bis est in 
papyro Ptolemaeo et Cleopatrae regibus Aegypti oblata in 
Maii Class. Auct. vol. 5, p. 850, 14; 358, 28, sed in eadem 
856, 11 et 12, activum καταχαρίσαι et. ἐπιχαρίσαντος, quod 
ex Byzantinis tantum scriptoribus cognitum, et in alia 
p. 603 ult. ἐλαμβάνοσαν, et 604, 1, ἀντιλῆψαι (et vol 4, 
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Dionysio, Dioni Cassio, aliisque illato dixi ad Stepha- 
num. Neque quod 11, 18, 2 est: Οὗτοι γὰρ ἐδόκουν 
καὶ φιλοτιμηϑήσεσϑαι, scripserat Diodorus, sed φιλοτι- 
μήσεσϑαι, et Plato, Demosthenes et ali omnes, quo 
1080 etiam τιμηϑήσεσϑαι 15, 74, 1; 16, 75, 4, quamyis 
passiva significatione positum suspectum redditur, pa- 

riter atque 20, 3, 3; 27,18, 8 ἡττηϑήσεσϑαι οἱ ἡττή- 
ϑησόμενον. Nam in.utroque verbo sic peccare solent 
librari, ut de priori multis ostendi exemplis ad Ste- 

phanum, de altero, etiamsi dixit Euripides, Lysias, 

quem p. 161, 3 ἡττηϑήσονται τῶν κακῶν. sed p. 180, 

p. 445, 129 ἀγαγῆσαι), ut quod ib. p. 354, 36 el 858, 82 
est διϑῴησαν et δοέησαν neque Polybio neque Diodoro hanc 
optativi formam possit vindicare, quam ego non solum 
illis exemi praef. ad Polyb. vol. 1, p. LIII et p. XII, aut 
Atticis, ut Xenophonti, de quo dixi ad Comment. 1, 4, 19, 
p. 44 ed, Oxon., alisque de quibus ad Stephanum v. 
Agínut p. 2662, B, sed ne Homero quidem vindicatam pu- 
tabo, donec certiori confirmatam videro exemplo quam quod 
unum nunc est apud illum Il. P, 788: 44A ὅτε δή à Αἴαντε 
μεταστρεφϑέντε κατ᾿ αὐτοὺς σταίησαν, τῶν δὲ τράπετο χρώς. 
Nam facilis est correctio σταῖεν, τῶν δ᾽ αὖτε τράπετο χρώς, 
nec magis codicum consensus multis antiquitus vitiis in- 
quinatorum tueri poterit quod non sit Homericae zetatis 
quam prorsus barbarum ξυμβλήσεαι pro ξυμβλήεαι in omnes 
ilatum, quod correxi ad Stephanum v. Βάλλω p. 90, D. 
Cum illo autem Antiochino, sed nihilominus non Diodoreo 
ἐναντιωϑήσομαι, conferre licet quam ut Macedonicam, non 
Diodoream notavi, terminationem imperativi ecc» pro ov, 
saepissime etiam Atticis illatam, ut dixi praef. ad Xeno- 
phontis Hist. Gr. ed. Lips. tertiam p. XVIII, sed ut quae 
cerliesima eius videri possint exempla, eadem vel maxime 
fallant, αὖ Euripidis Ion. 1181: Θύσας δὲ γενέταις θεοῖσιν, 
ἣν μακρὸν χρόνον μένω, παροῦσι δαῖτες ἔστωσαν φίλοις, ubi 
nuper restitui quod etiam sententia poscit, δαῖτας ἕστία 
φίλοις: Dindorf V p. XI. 
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19 ὧν ὑμεῖς ἡττήσεσϑε. ei non priori quoque loco 
Scripsisse ἡττήσονταν nemo credet. Nihilo melius 
ὠφεληϑήσεσϑαι 19, 7, 1 et, ut opinor, καταφρονηϑήσομαε 
12, 4, 2, quod etsi est apud Isocratem et Lucianum, 

iamen καταφρονήσομαιει est apud Platonem, ut certe 
Isocrati haec forma sit restituenda. Nam incredibilis 
apud omnes cernitur scriptores librariorum in his for- 
mis ix alteras mutandis incuria, ut apud Diodorum 
13, 92, 2 vel περιαιρεϑήσεσϑαι ilatum sit pro seu 
αἰρήσεσϑαι.  Vicissim 14, 117, 5 male nonnulli £m- 
μνησόμεϑα pro ἐπιμνησϑησόμεϑα. quae una usitata in 
prosa forma huius futuri ut apud Pausaniam 5, 25,1 

ἐπιμνησόμεϑα καὶ τούτων mutandum putem in ἐπιμνη- 
σϑησόμεϑα, quod est 8, 9, 7; 8, 15, 4, αὖ μνησϑήσο- 
uot 6, 1, 2, οὐ fortasse ne Éunapio quidem Erc. p. 65, 

19 ed. Nieb., ἐτιμνήσεται πάλιν τῶν συντεϑειμένων, re- 
linquendum. Inter utramque formam variant libri De- 
mosthenis p. 432, 7, Polybii 5, 33, 3, ubi optimi μεμνή- 
couo:, ut non dubitem Herodoto 1, 5, 177 pro ἐπι- 
μνήσομαι restituere, quod 2, 3 habet, ἐπιμνησθήσομαι. 
Nam etiam 1, 61, ubi libri ἐπιμνήσομαι, Photius Bibl. 
cod. 190, p. 150, 9 ἐπιμνησθήσομαι. 

Optativorum forma tertiae pluralis in ouv pro 

εἰαν etsi apparet aliquoties in libris, ut τηρήσαιεν 2, 
4, 4; προστάξαιεν 8, 3^, 2, tamen nihilo verior est apud 

Diodorum quam apud Atticos, quibus saepe est illata. 
Nam et multo plura sunt formae in εν exempla, et 
ipsa librorum inter utramque variantium 20, 4, 4 fides 
vacilat. Eadem 'ratio videtur formarum illarum in 
ειημεν et εἰησαν, quae sunt 8, 15, 1, ubi βουληϑείημεν, 
quum talia etiam recentioribus illata arguant librorum 

in loco Attici apud Eusebium Praep. 15, p. 802, A, 

varietates διακριϑεῖμεν praebentium pro διακρυϑείημεν» 
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et 3, 36, 1, ubi ὑποληφϑείησαν, 8, 25, 4, ubi εἴησαν. 
Nam ἀξιοῖμεν est 10, 21, 2; κχκληϑεῖεν 13, 21, 7; 
καταπολεμηϑεῖεν 14, 39, 3; i» 14, 21,3. 

Secunda singularis indicit préosontis et futuri 
medii vel passivi etsi constanter scribitur y, nihilo- 
minus Diodoro haud dubie restituendum est ci. 

Perfectis, interdum etiam aoristis, male inter- 

positum 6, ut non tantum constanter fere in χέκλεισμαι, 
semel sine c scripto in nonnullis 19, 61, 6, et in uno 
14, 66, 4, et κέχρισμαι 4, 38, 2; 17, 103, 4,*) sed, 

ui videtur, etiam in ἀλήλεσμαι 8, 14, 1, etsi hoc est 
eliam apud Agatharchidem Photii cod. 250, p. 448, 3, 
ei περιέξωσμαι 1, 72, 25; 5, 29, 2; παρεξωσμένος fr. 
Escor. p. 26 ed. Müller., nisi haec quidem veteribus 
fuerint peculiaria, etsi περίξωμα est 3, 8, 5, Diodoro 
autem κέρχισμαι relinquendum, ut 2,9, 2 χρίσμα, quod 
mihi et ipsum scribendum videtur χρῖμα, ut περίξωμα. 
Sed ἐλασϑεισῶν 20, 51, 9 redarguit ἐξελαϑέντες. in 
deterioribus servatum 4, 67, 1, in plerisque 11, 23, 3. 

Imperativi utramque formam ita ut 13, 29, 5 et 6 
fit coniunctam, ubi praecesserat ὑπομενόντων et iyóv- 
τῶν, eí sequitur παραιτείσϑων — καταμεμφέσϑωσαν — 
ἐπικαλείαϑωσαν, quum etiam libri Xenophontis, Thucy- 
didis, Platonis saepe sic inter se coniunctam exhibeant, 

nemo dubitet Diodoro librarios affinxisse, ut tollenda 
sit altera etiam 18, 56, 5 et 6, ubi καταδεχέσϑωσαν et 
σαραγενέσϑωσαν. 

Praeter haec in formis vitiosa et ab librariis ad 
suam consuetudinem detorta multa sunt vocabula modo 
recie modo secus scripta, de quibus ut compendifacerem 

operam ad locos singulos singulatim dicendi, memoratu 

*) 4, 54, b κέχρημαι manu prima D. 
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digniora ordine hic coniunctim recensenda et sub uno 
conspectu ponenda duxi. 

“ἄμμος quum 1, 32, 4 in optimo sit libro (i. e. D) 
conservatum, qui óp' ἅμμου, et in plerisque 17, 50, 1, 
eundem ubique spiritum restitui, de quo dixi ad Thes. 
Stephani, restituendum haud dubie etiam in nomine 
"Aupuov. 

"4v delevi, ubi cum futuri absurde coniungebatur 

participio: 1, 583, 8 διδάξαι τὸν πατέρα ῥαδίως ἂν 

ἐσομένην τὴν αἰοατείων; nisi praestat γενησομένην. Item, 
ubi cum infinitivo futuri: 1, 76, 3 οὕτω γὰρ ἂν ud- 
λιστα μήτε τοὺς εὐφυεῖς τῶν βραδυτέρων πλεονεκτήσειν" 
18, 55, 3 οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα τὸν μὲν Κάσσαν- 
δρον ταπεινώσειν, ξαυτοῖς δὲ μεγάλην δόξαν .. περι- 
ποιήσειν" 20, 8, 8 πάντων διειληφότων μηδ᾽ ἂν ἐγχει- 
ρήσειν αὐτὸν τοῖς Καρχηδονίοις ἀντιταχϑῆναι, ut Polybio 
ad Thes. Stephani p. 294 A, et Dioni Chrys. saepius 
eximendum dixi praef. p. XII. Nihilo meliora sunt 

exempla cum futuro coniuncti apud Dionysium, Eadem 

vero particula deesse videtur 1, 40, 3: Εἰ uiv οὖν ὃ 
Νεῖλος &véfoive, δῆλον ὑπῆρχεν, ἐπεὶ δὲ, ubi δῆλον ἂν 
ὑπῆρχεν Hertleinius in progr. Werthem. ἃ. 1865, p. ὅ. 
Bie εἰ — ἂν — ἐπεὶ δὲ est 18, 20, 5; 15, 79, 2. 
Aique etiam 18, 1, 1, ubi item εἰ — ἦν — ind δὲ, 
Scribendum videtur σχεδὸν ἂν ἦν, et 1,39, 10 post εἰ 
μὲν - ἂν quod sequitur εἰ δὲ — ἀδύνατον» d ἦν, ilem 
ἂν ἦν, et 10, 7, 2, ἀπεῖπον ἄν. Simile quidem καϑ- 
4jov ἦν 1, 88, 11, ubi item. sequitur ἐπεὶ δὲ, et apud 
Polybium 1, 1, 1 εἰ μὲν — ἀναγκαῖον ἦν, sequente 

᾿Δλλοεϑνέσιν pro ἄλλοις ἔϑνεσιν 2, 48, 2 et 17, 82, 2 
restituit Dindorf (Neue Jahrb. 1869 p. 472); cf. 1, 66, 9; 1, 
67, 9; 1, 74, 1; 2, 88, 1; 2, 89, 4; 2, 48, 8; 2, 56, 3; 8, 18, 5; 
11, 71, 4; 25, 2, 1; 29, 19; 40, 3, 2. 
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item ἐπεὶ δέ: sed utroque loco tanquam nihilo certiori, 
ut de Polybiano dixi praefatione vol. 1, p. XLVII, 

illos non magis quam hos illis defendi facile intellegitur. 
Duplex àv e libro optimo D restitui 2, 40, 4, ut in 
omnibus est 13, 20, 5. 

"Avoíyo etsi semel apparet cum augmento ab 
Aiticistis improbato ἐξήνοιγεν 1, 33, 11, tamen quum 
ceteris locis omnibus sit ἄνεῳ —, dubium utrum libri 
fallant an ipse lapsus sit Diodorus, ut Pausanias 2, 

95, 7 ἠνοίχϑησαν, 4, 26, 8 ἤνοιγε dicens, etsi ἀνεῳ- 
γμένων dixit 4, 5, 9, nisi quis putet etiam apud hunc 
fallere libros, qui tamen non, ut in N. T., variant inter 
uiramque formam, quarum alteram illam per ἢ et o: 

grammatici quidem ut prorsus barbaram reiciunt, sed 

praebent etiam libri Xenophontis, de quibus dixi praef. 
ad Hist. Gr. ed. Lips. tertiam p. XX. 

"Avomiog etsi nonnisi 20, 110, 1 uno im libro 
Scripbum ἄοπλος. tamen id ipsum constanter etiam 
Diodoro esse restituendum vix dubitabit qui contulerit 
quae de utraque forma dixi ad Stephanum, et ἀοέκητος 
pro ἀνοίκητος 3, 38, 1 et 2 bis restitutum ex libris, 
ut est in plerisque 4, 17, 4. Quare ἄοπλος scripsi 14, 
115, 2; 14, 116, 2; 16, 10, 3; 17, 8, 5; 17, 42, 2, 
17, 64, 1; 17, 84, 6; 18, 9, 5; 20, 11, 2; 20, 66, 3. 

᾿Αντιπέρας pro ἀντιπέραν quum optimi praebeant 
5, 23, 5, idem restitui 2, 47, 1; 3, 38, 4; 3, 39, 3; 
3, 42, 1; 5, 60, 1; 5, 82, 1; 5, 83, 2; 13, 65, 4; 
13, 79, 6, ut faciendum dixeram ad Thes. Stephani. 

"Aveváro etsi ex optimis restituendum fuit 2, 10, 
8 pro ἡ δ᾽ ἀνωτάτη σῦριγξ: non sequitur tamen ex 
uno Gemisto ibidem τὴν ἀνωτάτω pro τὴν ἀνωτάτην 

ἀναίδην pro ἀνέδην 2, 23, 2; 9, 69, 1; 16, 37, 2; 87, 8, 8. 
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ἐπιφάνειαν et ex eodem, qui eliam 2, 13, 2 solus τὸ 
κατωτάτω μέρος pro κατώτατον. et libro uno 2, 10, 6 
τῆς ἀνωτάτω ἐπιφανείας pro τῆς ἀνωτάτης esse reci- 
pienda, quippe hiatus evilandi causa consulto a Diodoro, 
ut videtur, non posita. 

᾿Δξιοχρέους οὔσας 11, 84, 8 et ἡγεμόνας ἀξιοχρέους 
14, 77, 6, videtur scribendum ἀξιόχρεως. quod habet 
vel Pausanias 7, 6, 9 ὡς μηδὲ σώξειν τὰ οἰκεῖα 
ἀξιόχρεως εἶναι, elsi ἀξιόχρεα est 8, 31, 9, ubi nonnulli 
o pro o, quod ad « potius referendum, ut singulari 
certe libri fere semper ἀξιόχρεως. Plurali tamen etiam 

κατάχρεοι est 32, 26, 8, ut apud Polybium quoque, 
quamvis accusativo ἀξιόχρεως dicentem, horum compo- 
sitorum etiam formae in o: apparent. In quibus tamen 
etiam libri variant inter formas ῳ et alteras, ut 

Plutarchi Timol. c. 11, nonnulli διάπλεῳ pro διάπλεαι. 
Dixi de his vitiis ad Thes. Stephani p. 1097, A. 

Vmegáóxsvoc tantum dixisse Diodorum, non etiam 
ἀπαρασκεύαστος, quod est in omnibus 14, 47, 3 et in 
uno 12, 69, 4, probat ceterorum locorum omnium in 

altera forma consensus 2, 26, 5; 2, 29, 5; 3, 65, 3; 

13, 36, 4; 16, 84, 2; 17, 86, 5; 18, 51, 2; 29, 3; 
31, 42, eademque formam alteram apud Atticos in- 

ferendi librariorum consuetudo, de qua dixi ad Ste- 
phanum. 

In formis Z4zólio et 4móliovo, sive absit arti- 
culus sive adsit, etsi libri ita ludunt ut nihil in iis 

sit praesidii (cf. 3, 59), haud dubie tamen '4zólio 
tantum dixerat Diodorus, etsi non dixit Ποσειδῶ. sed, 

in quo libri perpetuo consentiunt, Ποσειδῶνα. 

"Amiotog cum recte sit 2, 49, 4 in omnibus, ἄπλατος est 
in libris secundae classis 3, 19, 5; 3, 40, 4; 3, 50, 4; 3, 70, 
4; 4, 18, 3; 4, 21, D. 
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᾿Απόρροια 2, 49, 4 et 3, 46, 5 ne Diodorus qui- 
dem scripsisse videtur, sed, quod Phrynichus, cuius de 

praecepto dixi praef. ad Xenophontis Hist. Gr. p. XIX 
ed. terliae, σεμνότερον iudicat, ἀπορροάς. ut omnes 2, 
8, 2, quum ἐκροὰς 11, 25, 3 in nonnullis item scriptum 

810 ἐκροίας. et plerisque Strabonis 15 p. 702, ubi pro 
ἀπορροιῶν oplimus Vaticanus ἀπορροῶν. Non melioris 
fidei videtur ἐπέρροια 2,2,1, ubi εὔροια potius desiderari 
vidit Herwerdenus, et 5,25,3, ut Polybio 2,32, 2 συρροὰς 
restituendum pro συρροίας») quum huius quoque vocabuli 
forma ἐπιρροὴ utantur veteres, αὖ fallere putem exem- 
plum Theophrasti ad Thes. Stephani citatum. Ita περι- 

πνοίαις pro περιπνοαῖς ilatum plerisque Diodori 3, 19, 
4, omnibus in ἀναπνοαῖς convenientibus 2, 12, 2, et 
πνοιὰς vel optimo Polybii 1, 56, 4, et plerisque Stra- 
bonis 16 p. 769,. et ῥδόας ex optimo D restitui pro 
δοιὰς 4, 35, 4, et χροιὰ- pro χρόα illatum 117, 75, 3, 

contra constantem Diodori consuetudinem, 3, 47, 8 et 

9; 8, 50, 2; 4, 22, 1, quod etiam alis eximendum, 
ut Straboni 16 p. 779, qui χρόα habet 17 p. 809, 
8283, tamquam prorsus alienum a prosa, ut vel χρωέα 
Diodori unus (G) pro χρόα 2,14,4. Pro πτοίας 20,69, 
1, una ed. Basil. πτοῆς. quod videatur esse πτοήσεως» 
quod est 20, 66, 4. 

"Amo0cv pro ἄποϑεν restitui 2, 4, 2; .8, 15, 3; 

ἄστεος omnes pro ἄστεως 1, 28, 4. 
AbEo omnibus locis restitui, ut est in omnibus libris 1, - 

11, 5; 1,85, 2; 1, 86, 2 et 7; 1, 50, 6; 2, 45, 2; 8, 58, 2; 11, 
46, 1; 11, 61, 0; 11, 79, 2; 12, 77, 8 etc. — αὐξάνω 4, 79,7; 
4, 73, 6 11; 2, 1, 9 D; 4, 11, 1 D. 

Αὐτοῦ saepissime pro αὑτοῦ scriptum est (in D spiritu 
saepe neglecto), veluti 1, 20, 2; 2, 10, 3; 2, 19, 9; 3, 59, 5; 
8, 71, 8: 4, 18, 4; 4, 37, 4. 
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4, 24, 2 (ἄπωϑε D); 12, 10, 6 (ἄπωϑεν P); 13, 59, 
6 (ἄπωϑε P); 12, 85, 1 (ἄπωϑε P); 20, 6, 1; 20, 16, 
6, servatum in ed. Dasil 20, 6, 1, et in eadem et 

libro uno 20, 16, 6, et in fr. Escorialensi p. 21 ed. 

Müller. Saepe sic peccatum apud omnes, ut vel ἀπο- 
τέρω inferatur, quibus de vitiis dixi ad Thes. Stephani. 

"Aome etsi 2, 46, 5; 30, 15; 37, 30, 2 tantum 
"Aosog, ceteris locis constanter in libris flectitur "oto, 
illi nihilominus perinde fallunt ut libri Dionysii, Pau- 
saniae, cuius pauci tantum 8, 32, 8: 8, 37, 12; 9, 
36, 1, 3; 9, 37, 7 "Mococ, et aliorum, ut dixi ad Thes. 
Stephani p. 1933, A. 

. "Aguórro tantum, non etiam ἁρμόξω, dixisse Dio- 
dorum multa persuadent prioris formae exempla, ut 

— libris eius alteram interdum  inferentibus nihilo plus 
tribuendum sit quam Xenophontis; cf. Σφάττω. 

"Axyor semper, non ἄχρις. esse scribendum δὰ 

in μέχρι. 
Βότρυς. De accusativo pluralis βότρυς, non βότρυας, 

v. ᾿ἸΙχϑῦς. 

Bósg qui dixit 3, 31, 2, mirum si αὖ βοῦς dixerit 
4, 23, 2; 4, 24, 2; quod facile potuit ex praeceden- 

| ibus accusativis inferri, ut apud Pausan. 4, 4, 5 
ἐγένοντο βοῦς. ex accus. 6, ἀποδόμενος “βοῦς et βοῦς 
ἄγεσθαι, pariterque 4, 36, 5 ex praecedentibus accu- 
eativis, etsi 5, 1, 9 iterum est βοῦς. quamvis nullus 
&ib accus. in proximis. Βοῦς accus. apud Diodorum 

3, 37, 9; 8, 64, 1; 4, 22, 6; 4, 23, 2 etc. Itaque 
sustuli quod Xen. Cyr. 4, 1, 9' vel optimi inferunt 

, βοῦς» ut apud eundem. Anab. 3, 5, 9 vicissim βόας 
deteriores inferunt pro βοῦς. Nam eadem librorum 

| Βύβλος et βυβλίον frequenter in D. 



XLVIII PRAEFATIO. 
.- 

in his formis fides quae in formis ναῦς et νῆες» ui ne 
Dionysio quidem A. R. 1, 39, p. 98, 12 relinquendum 
putem βόας post βοῦς ib. 8 illatum, etsi redit p. 100, 
4, 10. e 

Βοεικὸς pro βοϊκὸς Diodoro quoque 2, 11, 5, uti 
ibidem ὀρεικὸς pro ὀρικός, et 17, 69, 8 restitui, ut 
alis omnibus est restituendum quod metrum poscit 
apud poetas. 

Γαμήσαντα 2, 39, 2, et γαμήσας 18, 25, 8 et 
Exc. Vat. 33, 7, 6 non scripsisse qui ceteris locis 

omnibus multo pluribus scripsit Éygue, non dubitabit 
qui contulerit quae hoc de vitio dixi praef. ad Dionem 
Chrys. p. IX... 

Iíyvouet et γιγνώσκω etsi vix semel iterumque 
praebent meliores libri, ut 1, 52, 6; 1, 66, 3; 1, 83, 
4; 5, 56,1; 17, 7, 5; 17, 58, 9, minime tamen negem 

constanter esse restituenda, quum non minus ludere 

$oleant apud Atticos. Nulla enim ratio est cur Diodoro 
aut Dionysio Halic, apud quem et ipsum obtinet forma 

ytv— , non tribuatur qua non solum alii eiusdem aetatis 

usi sunt scriptores, ut Nicolaus Damascenus, de quo 

dixit Federus p. 222, sed multi etiam multo recentiores, 
ut uterque Dio. 

Δεικνυόντων 8, 9, 2; 17, 37, 5, ubi praecedit 

διανευόντων, Scribendum esse δεικνύντων. et 19, 26, 9 
δεικνύντες pro δειπνύοντες. alterius formae probant 
exémpla 1, 75,3; 4, 6, 4; 5, 46, 3; 16, 92, 5, et 
καταχωννύντες 2, 59, 8, et μιγνύντες 5, 17, 2; ἀπολ- 
λύντες 10, 9, 3; &vofevyvóvroc 14, 20, 4; σβεννύντες 
14, 90, 6; περριρηγνύντες 17, 80, 7; ἀπορρηγνῦσα D, 
27, 1. Cui ab eclogario suppositum óevvóvrov non 
mirabitur qui ibidem viderit 9, 6 ἀντεισῆξαν, et 
ἀφείλαντο 9, 12, 1, εἴλαντο 10, 19, 3, ἐπανείλαντο 31, 
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20 Ἐ), αὖ ἀνείλαντο apud Photium 36, 4, 4. Nam etsi 
indicativi non solum praesens in vo saepius est apud 

Diodorum, et imperfecti forma tertiae singularis in e 
pro ve nusquam apparet nisi apud Photium 31, 19, 8, 

ubi ἐδείκνυ, participii*'*) tamen forma illa non magis 
usus est quam verbi g$o formis ἀναφνῆναι et &va- 
φυέντων 1, 7, 4; 3, 62, 10, de quibus saepe sic illatis 
dixi ad Thes. Stephani p. 622, C. Nam etiam Pau- 

saniae iisdem abstinenti ἀναφυῆναι affinxit libri unius 
librarius 2, 31, 8. 

Διόσκοροι quamvis semel tantum iterumque, et ne 
ab optimo quidem libro, servatum Diodoro constanter 
esse restituendum non dubitabit qui idem vel apud 
Pausaniam, sed semel tantum iterumve, in nonnullis 
cerle servatum viderit'***) ^ Et sie Διοσκορίδης 19, 
62, 7 et 9; 19, 68, 4 tantum non omnes, etsi con- 

sentiunt in 4ιοσκουριὰς 13, 8, 4, de quo ubique per 
ov Scripto v. Thes. Stephani. 

Διώρυχος pro διώρυγος quum D praebuerit 1, 33, 
12 et Α 1, 57, 2, sine libris restitui 1, 57, 3; 1, 52, 

2, ubi duo optimi (AB) διώρυγμα; 1, 63, 1; 1, 65, 4; 
2, 9, 2; 4, 11, 4; 4, 18, 6; 4, 35, 4; 18, 33, 2; 18, 
173, 3; 19, 18, 4; 20, 94, 5. Nam etiam apud Po- 

lybium sic peccant libri deteriores- et Suidas, quum 7; 

Ἢ εὖ ἀφείλατο in D 2, 28, 6; 4, 81, 7; 4, 34, 4. 
ἘΠ) at ἀποδεικνύων 2, 21, 4. — Sagaciter animadvertit 

Kaelker (p. 809); Verba in -μὲ ante vocales infinitivum 
exeuntem habent in -sw», ante consonantes in -voi: 4, 52, 5 
δεικνύειν dg, contra 16, 23, b δεικνύναι κατὰ τὸ δυνατόν. 
cf. 14, 90, 5; 19, 87, 4; 14, 25, 8. 

**'*) κούρους omnes 4, 77, 4; classis secunda 4, 61, 8. 

Δένδρη 1, 7, 7; 8, 46, 3D; 4, 25, 2 D; 3, 68, 5C; 3, 
24, 2 CD. 

DropoRnvs I. d 
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servet Vaticanus, αὖ Strabonis 15, p. 723 optimus vi- 

detur servare Vaticanus, et cum omnibus 16, p. 737, 
sed vicissim deteriores tantum 160, p. 740 servant χ, 
et ne hi quidem 5, p. 244, 245; 17, p. 788, 795, 804, 

805, 809, 810, 811, etsi Strabonem non est credibile 
deteriori usum esse forma quam Plutarchum, cuius libri 

non minus quam Dionis Cassii consentiunt in y, nisi 
quod Fab. c. 1 vel óiogvyol plerique pro διώρυχες, 
quod est in duobus, in uno διώρυγες. quum ipsi Xe- 
nophonti Anab. 1, 7, 15 unus inferat y, quod credo 
ne Pausaniae quidem 3, 1, 1 relinquendum, quum 
librorum fidem prorsus nullam esse in hac forma 

ostendant etiam codices Zonarae, qui διώρυγος Ann. 
vol 1, p. 298 D, ubi διώρυχος losephus B. J. 6, 1, 7, 
qui sic eliam À. J. 1, 9, 1, sed διώρυχι p. 352 A. 

δυοκαίδεκα pro δώδεκα in libros nonnullos illatum *) 
13, 42, 5; 15, 89, 3; 10, 36, 3, Photio relinquendum 

36, 8, 2. 
Zdvoiv an δυεῖν dixerit Diodorus etsi dubium 

videri possit, libris modo hoc modo illud praebentibus 
vel omnibus vel nonnullis, ego utrumque eum dixisse 

non credens praetuli δυοῖν, quod est in omnibus 3, 

74, 4; 18, 19, 6; 13, 20, 1; 13, 34, 3. Etsi fieri pot- 
est ut una ei potius forma δυεῖν sit restituenda. ***) 

Εἶμι verbi tertiae pl. imperfecti forma ἤεσαν etsi 
semper est in libris, tamen ne Diodoro quidem relin- 

quendam duxi, pariterque eximendam Polybio et Dio- 
nysio, αὖ vel Dioni uirique eximendam dixi ad illos, 

*) ortum ex numerorum compendiis, sicuti saepius 
δεκαπέντε atque in D σαράκοντα pro τεσσαράκοντα 1, 45, 4; 
2, 8, 6, 2, 9, 5 et T. 

.. **) cf. Zarncke, Lit. Zentralbl. 1867 p. 1020, ubi haec 
iure refelluntur. 
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quum sii etiam multo recentioribus ex libris restituta, 
in libris autem saepe vel pro ἦσαν illata omminoque 
nusquam fere servata nisi ubi pro ἦσαν habuerunt 
librarii; cf. p. XXXI. 

Εἰς etsi constanter [at ἐς 3, 18, 2] dicit Dio- 
dorus, ἔσωϑεν tamen habet 2, 16, 10. Quod etiam 
apud alios omnes, qui εἰς dicunt potius quam ἐς. ob- 
iinere dixi δὰ Thes. Steph. vol. 8, p. 344 B. 

"Ae(a scribendum videri ἐλάα dicam in Koo. 
Ἐμπί(μ)πλαμαι quum sit ceteris locis omnibus, 

ἐνεπιμπλῶντο 34, 2, 29 eclogarü esse apparet aut 

librarii, ut ἐμπιπλᾶσϑαι est in uno (D) 2, 45, 2 et 
σιμπρᾶται vel in optimo (D) 2, 12, 2. Duplex autem 
ἐν fere abolitum in libris et in simplex mutatum, in 
uno (C) 5, 39, 4, in nonnullis servatum 18, 28, 1, con- 
stanter restitui, de quo dixi ad Xen. Cyr. 4, 2, 41 in 
ed. Ox. 

Formarum ἐνιαύσιος et ἐνιαυσιαῖος priori sola usus 
Diodorus alteram saepe accepit ab librariis, a me ubi- 

que sublatam. 

Ἐπίϑεμα 9, 14, 9, scripsi ἐπέϑημα, ut est 5,30,4, 
et εὕρεμα sublatum 5, 5,8, restituto hie et 17,44,1 

᾿Ἐϑελοντί et ἐθελοντὴν invenitur: 1, 67, 9 ἐθελοντὶ εἰς 
11, 84, 4 ἐθελοντὴν στρατεύειν, 11, 84, D ἐθελοντὶ ἀπο- 
γράφεσθαι, 18, ὅ8, 1 ἐθελοντὶ ὑπακούοντας, 16, 42, 9 ἐϑε- 
λοντὶ στρατιῶται, 18, 61, ὅ ἐθελοντὶ κατήντων. Cum ex 
11, 84, 4 appareat Diodorum non abstinuisse a forma ἐθε- 
λοντὴν, s&ne mirum esset, si ante vocales potissimum (1, 
67, 9; 11, 84, 5; 18, 58, 7) scribere maluisset ἐθελοντίέ: 
Kaelker p. 319. — Ac re vera est 1, 67, 9 in CD ἐθϑελοντή 
et 11, 84, ὅ in P(atmensi) ἐϑελοντήν (cf. etiam 32, 4, 2; 
38, 12). 

"Eyyovog pro ἔκγονος saepe in libris deterioribus; cor- 
rexi ex D etiam 3, 32, 8. 

d* 
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εὕρημα. quod est in omnibus 3, 62, 10, et 12, 16, 4 
εὑρησιλογίαις pro. εὑρεσιλογίαις (cf. 1, 37, 9; 17,116, 4). 

᾿Ἐπιμέλομαι quum sit in omnibus 1, 62, 5; 1, 67, 
8, et in uno (E) 1, 15, 4, et in optimo (D) 2, 45, 4, 
Diodoro constanter esse reddendum apparet, etsi ém;- 

μἱελοῦνται omnes 8,42, 4; ἐπιμελούμενοι 1, 83, 2; 11, 
87, 4; ἐπιμελεῖσθαι 19, 95, 7, αὖ omittam 8, 1, 2, ubi 
reliqui ἐπιμελεῖσϑαι,. tanquam ab eclogario aliter haec 
conformante positum, etsi sustuli ἐπιμελῶνται ib. 3; idem 
cadit in μεταμέλομαι. 

Composita cum ἔτος etsi servant plerumque c in- 
terpositum, tamen quod 2, 55,3 in melioribus est τριάκοντ᾽ 
ἔτη pro τριακονταετοῦς, prodere videtur τριαποντέτους, 
ut πεντετηρίδα pro πενταετηρίδα est in uno (E) 5,32,6. 

Εὐϑηνεῖν 4, 80, 4, scribendum esse εὐϑενεῖν ipsae 
librorum varietates (εὖϑιν. D, ἐσϑεν. C, εὐϑην. F) ita 
produnt ut apud alios RM quibus illatum ἡ. De 

quo dixi ad Stephanum. 
Ἕως quum sit ubique, ferri non somit semel illa- 

ium 1,32, 5 τὴν ἠῶ. 
Ἡλίου πόλις, non ἩἩλιούπολις, scripsisse videri Dio- 

dorum dicetur infra in Νέα πόλις. 

"HoexAscoróv quum sit 15,81,5; 18, 56,5; 20,506,3; 
20, 109, 6, ferri non potuit ἩΗραπλειῶται 14, 31, 1, ubi 
alterum est in libris nonnullis, aut HooxAswotixóv 26,13, 1. 

Θάμνος etsi genere feminino est 2, 49, 3 χόρτοι 
καὶ ϑάμνοι βαϑεῖαι τοσαῦται πεφύκασιν, ubi vel 9duvor 

Εὐθύς ante vocalem 4, 86, 4; 4, 61, 6; ante consonantem 
4, 49, 5; εὐθύ ante consonantem 2, 12, 2; 3, 6, 1; 4, 88, 4; 
4, 43, 2 elc. 

"Ewysiv pro ἕψειν 8, 62, 7; 4, 52, 8; καϑεψώμενος in D 
1, 40, 7; ἑψῶντες in CF 1, 84, ὅ etc. 

Θρυλλούμενον pro ϑρυλούμενον omnes 8, 37, 9. 
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in D, tamen quum 4, 20, 8 εἴς τινας 9áuvovc, iv αἷς 
τεκοῦσα, idem praebeat oig, altero quoque loco fortasse 
Jatet vitium, quum mire dictum sit βαϑεῖαι τοσαῦται» 
ei scribendum βάϑει τοσοῦτοι.  Feminini enim generis 
quam suspecta sit fides etiam Themistii ostendit se ipsum 

refellens exemplum quod allatum in Thes. Stephani. 

Θραῦμα quum 3, 12, 6 ex libris ABCG, inter quos 
optimi duo, et Ágatharchidem describentis Photii Bibl. 
p. 448, 17 codice optimo pr. manu, restituissem, idem 
sine libris 17, 20, 5 scripsi pro ϑραῦσμα, quod etiam 
Aesch. Pers. 425 tollit codex Mediceus, et meliores Pau- 
saniae 5, 20,8, et Luciani Hist. c. 25 unus qui ϑαυ- 
μάτων, ut nemo sit dubitaturus de expungendo apud 

illum quoque c. Ita κονιάσμασι unus pro κονιάμασι 20, 
8,3, et saepe scribitur κροῦσμα pro κροῦμα9 et quae 
sunt alia huius generis, ut χρίσμα; de quo dixi supra 
(p. XLII) ubi de perfecto κέχρισμαι. 

ἹἹππάρχην 11,30, 8, bis scribendum ἔππαρχον, ut 
est 12, 64, 1; 12, 80, 7; 14, 93, 2; 15, 85, 7; 19, 72, 
6; 19, 76, 3, ut 20, 7, 4 male illatum τριηραρχῶν pro 

τριηράρχων, quod est 20, 51, 3 et 13, 71, 2; 13, 77, 6 
τριηράρχαις pro τριηράρχοις, quod est in uno 20, 7, 4 
[at τρεηράρχην 24, 1,6]. Neutrum enim illorum dixit 
Diodorus, qnantumvis diceret βοιωτάρχης. étsi in hoc 
quoque variant libri 15, 62, 4, et. νομάρχης. 

'"Iy$0g nominativum pluralis praebent libri optimi 
8, 15, 4, ubi deteriores (C) cum Agatharchide p. 449, 7 
ἰχϑύες, Sed ἰχϑύες idem 1, 35,5, ubi ceteri ἐχϑῦς. Et 
quanquam ἰχϑύες est eliam apud Atticos, tamen apud Dio- 
dorum haud dubie utroque praestat loco /y845, quum etiam 
apud Pausaniam, qui ἰχϑῦς habet 4, 34, 1, 2; 8, 21, 2 

bis; 9, 24, 2, unus tantum altero loco praebeat ἰχθύες. 

Ἰδρυνϑείς saepius pro ἔδρυϑείς in libris II classis. 
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"Iy90c accus. omnes 2, 4, 3; 3, 22, 3; 11, 25, 4; 17, 15, 
3, pro quo male ἰχϑύας D 5,3, 5, ut meliores apud 

Agatharchidem p. 449, 17. Ita βότρυας 3, 63,8, haud 
dubie scribendum βότρυς, ut est 4, 35, 4; 3, 70, 8 (8, 
62,5 D). Sic τοὺς στάχυς 1, 14, 2; 5, 21, 5. 

Καϑαίρω quod semel in omnibus 12,58, 6 aori- 
stum habet scriptum per ἡ ἐκάϑηραν, et in duobus 20, 
91, 8 ἀνεκάϑηρε, redarguit quae sunt 4, 13, 3; 4, 31, 
4; 4,69, 4 καϑᾶραι, 4, 13, 8 ἐκκαϑάρας. 13, 56, 4; 
18, 71, 2 et 4 ἀνακαϑάρας. Nam recta vel multo re- 
centiores usos esse form& ostendunt libri Athenagorae 

p.315 E, προκαϑήρας praebentes ubi 601} — o. Cf. 
dieenda in Zm«3uoívo. 

Καϑάρειοι 5, 33, ὅ (καϑαροί D), et καϑαρειότης 5, 
46,2 restitui pro καϑάριοι οὐ καϑαριότης, quae nihili sunt. 

Καίω, aliquoties in libris recte scriptum κάω [xo- 
τακάεσϑαι D 1, 77, 8; ἐπικάεσϑαι D 8, 583, 9; ἐξεκάετο 
13, 112, 1], ubique sustuli, ut κλαίω 17, 66, 5; 20, 15, 
5; 833, 14, 5; 37, 12, 3, quemadmodum αἰετὸς deteriores 
(CD!) 4, 15, 2, et αἰεὶ tricies fere in D illatum pro ἀεί. 

' Quibus nihilo verius videtur ἐλαία, constanter sic scrip- 
ium in libris. 

Καλχηδὼν etsi omnibus in libris est in Χαλκηδών 
mutatum 12, 82, 2; 13, 64, 3; 13, 66, 3; 19, 60, 3, 

Diodorum tamen, ut Polybium, scripsisse Καλχηδὼν pro- 
dit argumenti scriptor 1. 12, ubi libri Καλχηδόνιοι vel 
Καρχηδόνιοι. Non dubitavi igitur restituere ei quod 
&egre servatum apud Xenophontem librarii vel Thucy- 

didi et Demostheni eripuerunt, nisi quod apud hunc 
semel servarunt nonnulli et vix ipse optimus 8. 

Καταρράκτης qui scripsit 17, 97, 2: Τῆς δὲ ναναρ- 
χίδος καταρράπτῃ μεγάλῳ περιπεσούσης, etiam Nili cata- 
ractas 1, 32, 10, non ut Latini et recentiores Graeci, 
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simplici, sed duplici scripsisse videtur o, ut Strabo, 
apud quem conira libros plerosque illatum simplex o, 
alique, de quibus dictum ad Thes. Stephani. Atque 
etiam 1, 41, 9 ὄμβροι καταράττοντες, et 17, 75, 2 mo- 
ταμὸς καταράττων μετὰ πολλοῦ ψόφου duplici videntur 
Seribenda littera o, ut apud Polyb. 10, 48, 7. 

Κερασϑεὶς 2, 26, 7 redarguitur forma recta 20, 72, 
D libris omnibus servata κραϑεῖσαν, οὐ 4, 8, 4 κεκρα- 
μένους. Nec dubium non minus fallere exemplum Xeno- 
phontis Ánab. 5, 4, 29, ubi deteriores κεραϑείς, et pauca 

Platoniea de κερασϑεὶς et ἀνακερασϑείς, atque duplo 
pluribus formae κχραϑεὶς redargui, quum vel apud Plu- 
tarchum et Philonem sit ἀνακραϑεὶς et xsxoauívoc, ut 
mirum sit si ἐπικερασϑεὶς scripserit Dionysius A. R. 1, 
29, p. 76, 6 potius quam quod propemodum vel apud 

Galenum ad Thes. Stephani citatum superest ἐπικραϑ είς, 
idemque 1, 60 ἀναπερασϑέντες, quomodo Hesychius in- 
ierpretatur formam ἀνακραϑείς, οὔ 1, 89 συγκερασϑέν- 
τῶν, quum 2, 46 pro συνεκράϑησαν ἀλλήλοις ipse Va- 
licanus praebeat συνεκράσϑησαν, unde intellegitur quo- 

modo ortae sint formae illae toties alteris suppositae, 

et idem Dionysius scripserit ἀνακεκραμένης 1, 77 med., 
ἐγκεκραμένας 2, 22 med., κεκραμένην 2, 24, 84, αἱ Lu- 
ciano Dial Mer. 4, 4 appareat eximendum esse κέκε- 
ράσϑαι vel adeo πκεκερᾶσϑαι, restituto xexo&cOc:. 

Κρίβανος an improbatum Atticistis κλέβανος dixerit 
Diodorus 2, 49, 3, incertum faciunt libri optimi (CD) 4 
praebentes. Sed iidem (AC) fere 2,58, 5 περιναύσια 
pro περιναύτια, quod refellit. ναυτία (ναυτιλία D) 4, 47, 
4, ut Polybio quoque 31, 22, 1 perperam putem illatum 

Κιννάμωμον D 1, 91, 6 et 3, 46, 3. 
Keosogoyíag D 8, 31, 8; κρεοφαγούμενοι 2, 54, 6. 
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ἐπιναύσια. Itaque non duxi consultum deteriorem formam 

ex melioribus saepe sic fallentibus recipere. 
Κροκόδειλος etsi apud Diodorum constanter seri- 

bitur, ut apud Strabonem, nisi quod apud hunc semel 

unus 17 p. 811 Κροκοδείλων δὲ πόλις ἐκαλεῖτο πρότερον 
mutat in Κορκοδείλων. tamen quum Dionis Cassii 55, 

10, 8 codex Venetus idem praebeat pro altero, quod hie 
et alibi ponit Xiphilinus cum ceteris, et Levit. 11, 29 
Alexandrinus κορκόδιλος, et Chronici Paschalis Vaticanus 
p. 156 D κορποδείλους. fieri potest, ut etiam Diodori 
fallant codices, etsi sine ullo eorum indicio neutrius 

vocabuli sollieitanda est scriptura: Dindorf edit. Teubn. 
V p. XIII. 

Kwvtiv, non κύειν, scripsi 2, 42, 1. De quo dixi ad 
Xen. Cyrop. 5, 4, 35. : 

Κυλινδεῖσϑαι potius Diodorum dixisse quam κυλίν- 

δεσϑαε duobus exemplis 3, 16, 4, ubi κυλιενδεῖται, et 13, 
13, 6, ubi κυλινδουμένας, etsi formae barytonae nullum 
apud eum est exemplum, non magis probatur quam 
formae coniractae apud Atticos exemplis. Κυλίνδονται 
libri omnes Pausaniae 10, 13, 2, προκυλινδομένων unus 
Plut. Sull c. 14, cuius libri alibi aut κυλινδεῖσϑαι ex- 

hibent aut καλινδεῖσϑαι. quorum &ut hoc ubique resti- 

iuendum aut illud in κυλένδεσθαι mutandum, atque 

apud Diodorum aut καλινδεῖσϑαι scribendum videtur aut 

κυλίνδεσθαι. eisi usus est etiam aliena & prosa Atiti- : 
eorum forma κυλίειν [quae occurrit 1, 87, 5; 3, 40, 4; 
4, 59, 4]. 

Κυνηγεῖν pro κυνηγετεῖν quum ex libris sit resti- 

tutum 2, 40, 6; 3, 44, 2; 4, 34, 4, et in omnibus sit 3, 
25, 4; 31, 38; 34, 34, credibile est etiam 4, 84, 4, ubi 
omnes κυνηγετεῖν. ommes fallere, ut apud Polybium, 
pariterque in κυνηγεσία 4,81, 4; 31,97,8; 34,84, quum 
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— —— ——— 
inier utrumque varient libri 4, 34, 3 et 4, οὐ κυνηγία 
sit 3,15,5; 3, 25, 3; 3, 36, 3; 5, 39, 3, 5, 65, 3; 5, 
76,3; 9,29, 1; 31, 38; 34, 11, et alibi semper, nec 

minus in κυνηγεσίων 4,81, 4, et κυνηγετῶν 31, 38, quum 
κυνηγοὶ οὐ κυνηγῶν sit in omnibus 3, 26, 1; 3, 36, 4; 
3, 37,8. Quamobrem ego haec omnia correxi Nam 
eisi alterae formae, ut animadvertit Phrynichus p. 428, 
el Lobeekius p. 432, meliores sunt οὐ antiquiores, Dio- 

dorum tamen pariter atque Polybium probabilius est 

constanter usum esse noviciis, ut vicissim Pausanias 

constanter utitur alteris. 
«Δεαίνω dixisse Diodorum, non ut 5, 28, 3 libri, 

ἀπολειαίνουσι (ἀπολιαίνουσι D), ostendit etiam ἐκλεαί- 
* — ψεὲν 9, 99, 9. | 

“ουομένου et Aovóusvov 4, 779,29; 14,80, 8, scripsi 
Aovuívov et loóusvov idemque haud dubie restituendum 
Polybio in particula ab Athenaeo servata 26, 10, 16, 
ubi Àvouévove, ut ib. 13 et 15, ἐλούετο, quum vel apud 
Dionem Chr. Or. 23, vol. 1, p. 518 sit λύοντας, quod 
λοῦντας scripsi, ut apud Diodorum 5, 33, 5 λοῦσεν scripsi 
pro λούουσιν, qua de forma etiam apud recentiores ab 
libraris alteri supposita dixi ad Stephanum. 

ΜΜεσόγειος quum pariter atque cetera cum γῇ com- 
posita prope constanter per εἰ scribatur, ferri non potuit 

μεσογαίῳ 11,68,1 (μεσογεκω P). Quod saepe illatum 
etiam Atticis aliisque, ut dixi ad Polyb. vol. 1, p. XLIX. 

Μέχρι ante vocalem toties praebent libri optimi ut 
nemo dubitare possit constanter hoc pariter atque ἄχρε 

esse restituendum, 
Μέχρι ἂν οὗ, quod 16, 60, 1, ubi μέχρι ἂν (ἂν om. 

P) οὗ ἐκτίσωσι, redarguit sequens 2, μέχρι ἂν ἐκτίσωσι» 

ἹΜΜεγαλεπήβολος pro μεγαλεπίβολος 1, 19, 2; at recte D 
2, 7, 2; 2, 20, 5 atque P 18, 68, 5; cf. 24, 10, 1. 

——— um» —— — — ————— -... -.-... — 
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etiam 1, 30, 7, ubi μέχρι ἂν ὅτου βοηϑήσωσιν; 1,39,3, 
ubi μέχρι ἂν ὅτου προσπέσῃ; 3, 14, 2, ubi μέχρι ἂν ὅτου 
καϑαρὸν γένηται omnes praeter unum minus bonum, 
qui omittit ὅτου, et 3, 26, 4, ubi optimi duo οὖ; 3,33, 
2: 4,24, 4; 5,33, 4, esse tollendum deleto omnibus 

his locis ὅτου, satis probant libri Aristotelis H. A. 9, 
97, p. 620, 18 μέχρι meo ἂν πρὸς τὸ στόμα προσαγάγῃ 
pro ἂν οὗ, quod librariorum imperitia intulit in alios, 
praebentes, quum p. 621, 20, 27 bis sit μέχοι οὗ àv 
ἐχτέκωσι, uno semel omittente o), quod bis tollendum, 
ut omnes 8, 5, p. 595, 4 μέχρι ἂν ὀστοῦ (0rov?) ψόφον 
ἀκούσῃ, nonnulli tantum μέχρις, etsi μέχρις (ser. μέχρι) 
ov ἂν δύνηται est Polit. 1, 8, p. 1956, 12, ut De gen. 
an. 2, 4, p. 737, 16 μέχρι περ ἂν οὗ γεννήσῃ, omitten- 
dum esse οὗ, quod deest libro uni, ostendit quem pri- 
mum memoravi, cui accedunt ib. 4, 8, p. 533, 22 μέχρι 
σερ ἂν συγκυκλώσωνται; 9, 5, p. 611, 12 μέχρι περ ἂν 
ἐκφύσωσι; et Polybii 5, 56, 2: Μηδ᾽ ἕως τούτου περι- 
μεῖναι μέχρις ἂν οὗ τοῖς ὁμοίοις τἀδελφῷ παλαίῃ συμ- 
πτώμασιν, ubi delevi erasum in Vaticano οὖ, quod abest 
celeris eius locis omnibus. Dioscorides 1, 66: "Es 
μέχρις ἂν οὗ τὴν ὀσμὴν ἀναλάβῃ, non magis scripserat 
quam Plutarchus Cic. c. 21 initio: "4yor ἂν οὗ καταπο- 
λεμηϑῇ Κατιλίνας, ubi unus οὗ ἄν; Mor. p. 690, A: 
"Ayo. ἂν οὗ πᾶν ἐξικμασϑῇ; aut Arrianus Epict. 2,12, 
4: Μέχρις ἂν οὗ δεικνύῃς. Nam omnibus eximendum 
est οὗ, ut Thucydidi 7, 88 μέχρι οὗ δ᾽ ἂν và χρήματα 
ἀποδοϑῇ esse eximendum ipsa ostendit sedes incerta, 
Vaticano ponente post δ᾽. quum Thucydides haud dubie 
scripserit quod 1, 1837, ubi libri μέχρι πλοῦς γένηται, 
Schneiderus ei ad Aristot. H. A. vol. 4, p. 169 resti- 
tuii μέχρι ἂν. Est enim illud οὗ vel ὅτου post ἂν 

€ positum non minus absurdum quam si dicas εἰς ἂν ὃ 
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vel ἐξ ἂν οὗ et similia, neque intellegitur cur genitivum 
Diodorus addiderit, qui sine illo dixit μέχρι ἂν 1, 18, 
3; 1, 88, 8; 2, 57, 2; 8, 23, 1; 3, 25,2; 8,26, 8, 3,27, 
3 et 4; 8, 33, 3; 4, 23, 9; 4, 46, 4; 9, 11, 1; 17,114, 
4; 20, 61, 6, et ἄχρι ἂν 1, 80, 6; 3, 183, 1. Quomodo 
convincitur ἄχρε ἂν ὅτου 12,17,2, et duplex, de quo 
supra, Plutarchi yo; ἂν οὗ, quum idem alibi saepe 
dixerit ἄχρι ἂν sine οὗ, ut nihil tribuendum videatur 
exemplis simplicis apud eundem ἄχρι οὗ, sequente verbi 
indicativo, quum idem saepe usus sit nudo ἄχρι sine οὖ, 
ut omnino latissime patet hoc vitium additi post ἄχρι. 
μέχρι, ἕως genitivi οὗ vel ὅτου, pariter atque omissae 
ante coniunctivum cum iis coniunctum particulae ἄν. 
Quis enim credat Platonem Protag. p. 325 C scripsisse 

quod omnibus est in libris: Méxyor οὗ περ ἂν £601, non 
quod ceteris locis omnibus habet μέχρε περ ἄν Neque 
Menex. p. 245, Α: ᾿Ἐλευϑέρους εἶναι μέχρι οὗ πάλιν 
αὐτοὶ αὑτοὺς κατεδουλώσαντο scripserat cum genitivo, 
sed solum μέχρι, aut Plutarchus Caes. c. 7 extr.: Μέχρι 
οὗ καταπολεμηϑῇ Κατιλίνας, sed μέχρι ἂν καταπολεμηϑῇ, 
ut solet, addito ἄν, omisso autem οὗ, neque Mor. p. 688, 
E: Μέχρι οὗ πάλιν ἐπιρροὴ γένηται. sed μέχρι ἄν, ut 
ib. C: "xor ἂν ἐκστῇ. Itaque Pyrrh. e. 19: Μέχρι δὲ 
οὗ πάρεστιν iv ὅπλοις, πολεμήσειν αὐτῷ “Ῥωμαίους, et 
Mor. p. 736, B: Μέχρι οὗ συνεσταλμένοι ἐστίν, pariterque 
aliis locis omnibus, ubi ἄχρι vel μέχοι sequitur illud οὗ, 
quod tot aliis recte abest, non videtur addidisse Plu- 
iarchus. Atque sie etiam Diodoro 2,9, 2 μέχοι ὅτου τὸ 

| πάχος τοῦ χρίσματος ἐποίησε πηχῶν τεττάρων, ubi alii μέχρις 
ὅτου, alii μέχρι τοῦ (μέχρι οὗ D), simplex restituendum vi- 
detur μέχρι, et 2, 38, 6 μέχρι οὗ Κῦρος εἰς Πέρσας μετέστησε 
τὴν ἡγεμονίαν, ubi deteriores ὅτου, οὐ 17, 92, 8 ἔμενεν 

| fog ὅτου γενόμενος ἔξαιμος ἐναπέϑανε τῷ ϑηρίῳ, delendi 
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videntur genitivi o9 vel ὅτου. De quibus sic additis ab 
librariis dixi ad Thes. Stephani in "Ἄχρι, Μέχρι οἱ Ἕως, 
etsi de recentioribus quidem anceps saepe est iudicium, 
quos dixisse alienum a veteribus ἄχρε οὗ ἂν vel κα 
certis constat inscriptionum testimoniis, ut illud tantum 
certum sit neminem dixisse aut potuisse dicere ἄχρι 
aut μέχρι ἂν οὗ. Quanquam hoc ipso multo etiam mi- 
rabilius est illud μέχρις οὗ vel ὅτου. quod cum genitivo 
coniunctum apud Herodotum omnes inde ab H. Stephano 
in Thes. v. μέχρι, p. 952, B,C, ad hunc usque diem 
illius potius quam librariorum esse crediderunt. Quod 

graecum esse credam tum quum melioris quam sunt 

libri Herodoti, omni vitiorum genere contaminati, fidei 

testis confirmatum videro testimonio hoc omnis rationis 
expers genus loquendi.*) 

Μίγνυμι, quum aoristum secundum passivi alibi 
ex libris receperit, fortasse etiam 4,37, 2, ubi ἀναμι- 
χϑέντες, et ὅ, 38, 1, ubi μιχϑέντων, et 5, 55, 4, ubi 
μιχϑέντα sequente mox altera forma, quae tot aliis est 
locis, et 5,80, 1, ubi ἐπιμιχϑέντων, libri fallunt, ut 
ἐκδαρϑέντος vel optimi (D) pro ἐκδαρέντος 4, 47, 5, et 
unus (A) ἁρπαχϑεῖσα pro ἁρπαγεῖσα 4, 72, 2, etsi non 
est cur in hoe quidem verbo non duplex Diodoro con- 

cedatur forma &eque usitata. 
Μικρὸς tantum, non σμικρὸς quum dixerit Diodorus, 

σμικρολογίαν 30, 21, 3 corrigendum videtur. 
Μίνως Diodorum flexisse Mívo, Mívo, Mívo, non 

ut saepe fit in libris Μίνωος, Mívo:r, Μίνωα, non est 
dubitandum, etsi libri ita in utraque forma ludunt ut 
in formis ᾿“πόλλω et 4móllovo, sed saepius consentiunt 

*) μέχρι ante vocales, μέχρι ὅτου ante consonantes Dio- 
dorum praetulisse arbitratur Kaelker p. 310. 



DE SERMONE DIODOREO. LXI 

in forma recía, quam vel in argumento libri quarti 
servarunt optimi. 

Μόγις. non μόλις. dixisse Diodorüm ita probant 
ipsae librorum varietates, ut haud dubie Photii sit uóAug 
31,5, 1 (at exc. Vat. μόγις 81, 5, 2); 36, 2, 2; 36, 6; 
37,2,3 (ut idem Photius contra Diodori libros 3, 17, 4); 
et librarii 5, 33, 1. 

MoàAvfüg, quod est in optimis 2, 10, 5, etiam alibi 
hoc voeabulum et quae ab eo ducuntur persuadet per v, 

quod interdum praebet liber unus et alter, ut 3,14,3, 
potius esse scribendum quam per ;. 

Ναῦς pro νῆες illatum 11, 19, 3, per praecedens 

2 πολλὰς ναῦς. et ib. 24, 2; 13, 13, 4; 13, 46, 1; 
13, 77, 6; 13, 78, 3; 18, 100, 3; 14, 60, 6; 14, 

62, 2; 14, 72, 4 οὐ 5; 15,41, 3; 17,97,1; 22,8, 5; 
23, 15, 4, plurima redarguunt formae rectae exempla, 
et ipsae librorum 2, 17, 1, ubi νῆξς plures de melio- 

ribus (AB); 11, 60, 8; 12, 54, 6; 19, 62, 7; 19, 103, 
5; 20,52, 5; 20, 61, 6, varietates. 

Νέα πόλις qui alibi semper divisit, non scripsit 
26, 13,1 Νεαπόλεως et 82, 12, 1 ΝΥεαπόλει,. sed Νέας 

πόλεως et Νέᾳ πόλει, quod ex libris restitutum 20, 44, 1. 
Aique sie etiam ᾿ἩἩλεούπολις 1, 57, 4; 1, 59, 8 et 4*); 
5, 57, 2, scribendum erit "HA/ov πόλις, ut 1, 84, 4 reapse 
scribit Eusebius Praep. 2, p. 51, B, quum libri optimi 

1, 75,9 ἐξ Ἡλίου γὰρ πόλεως praebeant pro ἐξ Ἥλμου- 
πόλεως y&ág, ut Stephani quoque Byz. codex Rehdigera- 
nus dividit et Strabo, qui dicit etiam ἡ τοῦ Ἡλίου 
πόλις. οὐ recte nunc dividitur apud Herodotum, sed 
gentile Ἡλίου πολίτης, quod apud Stephanum scribitur 
ἩΗλιοπολίτης, restituendum est Herodoto, eademque scrip- 

*) D ἡλίου πόλεως 1, 57,4; ηλιρυπόλει (sic) 1, 69, 8 et 4. 



LXII PRAEFATIO. 

tura divisa restituenda etiam Iosepho aliisque omnibus 
. &ntiquioribus, quae saepe vel apud Zonaram servata. 

Ita «Δεόντων πόλει, meliores praebuerunt pro «““εοντοπόλει 
1, 84, 4, eisi fieri potest ut talia utroque modo scri- 

berentur, quemadmodum Mivoravoog interdum vocabulo 
interposito dividitur. *) 

ΝΝεοττεύειν, non νοττεύειν dixisse Diodorum, ut 2, 
4, 4, libri ἐννοττεύοντος vel per 66, nonnisi Gemisto 
servante interceptum e, nedum quod 3, 69, 2 ἐννοσσεύειν 
est in libris et 5, 43, 2 ἐννοσσεύεται, ipsae eorum osten- 
duni varietates. 

Νῆῆσος in formula ἐπὶ τῶν νήσων 18, 47, 6: Τὸν 
πλοῦν ἐπὶ τῶν νήσων ἐποιήσατο, Diodorum quoque, ut. 
alios, de quibus dixi ad Thes. Stephani, sine articulo 
dixisse non dubitabit qui 20, 100, 5; 20, 111,3, ex 
libris correctum διὰ νήσων pro διὰ τῶν νήσων animad- 
verterit, nedum ut vel contra libros inferat Polybio 4, 

16,8: Ὥρμησεν ἐπὶ νήσων. Simile est. vitium 18, 67,1 
περὶ μέσας τὰς νύκτας, quod semper sine articulo dicit 
Diodorus, male in nonnullis interposito etiam 19, 95, 2. 

Οἴομαι in οἶμαι mutavi 8, 14, 5, ut est 1, 2,4; 
8, 12, 6; 10, 10, 2; 13, 24, 2; 13, 90, 7; 14, 68, 2; 20, 
13, 3; 20, 43, 5; 21, 17, 4; 26, 1, 3; 27, 1, 2; 27, 13; 
27, 16, 2; 31, 3, 3; 34, 18. 

Ὀλισϑάνω pro ὀλισϑαίνω 1, 30, 9; 5, 25, b, scrip- 
sisse Diodorum nemo dubitabit, quum vel Pausaniae 

libri nonnulli 5, 27, 4 servent ἀπολισϑάνουσι. et 6,14, 
8 ὀλισϑάνουσι, et omnes 10, 28, 4 ἀπολισϑάνουσαι. 

Ὀλυμπιαπὸς optimi (AB, non D) 8, 74, 4, βεα Ὀλυμ- 
πικὸς 1, 95, 2; 4, 14, 1; 4,53, 6; 15,78, 2, quos fallere 

*) Διὸς πόλιν 1,97, 1 scripsit Hertlein progr. Werth. 
1871 p. 6. 
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ubi 'OÀvumixóg praebent similia persuadent vitia, ut im 
uno de ipsis (A) 4, 6, 1 est Διονυσικαῖς, etsi eodem 
modo quaerentem utra verior sit ludificant apud Pau- 
saniam, Strabonem et alios. | 

Ὀστᾶ quum sit in omnibus 2, 22, 5; 2, 56, 2; 4, 
79, 4; 18, 75,2; 18, 36,1; 19, 44, 2; 26, 16, neque 
ὀστέα ex melioribus 4, 62, 4 fuit recipiendum, neque 
ferendum quod 4, 38, 5 est in omnibus, ὀστέον, quam 
formam reiciunt Atticistae, quum ὀστοῦν item in om- 
nibus sit 5, 33, 4, et. ὀστῶν 8, 21, 6; 3, 35, 10; 5, 11, 
4; 18, 75,5; 17,88,1; 19,59,3. Quo redarguitur 
ὀστέων 9, 36, 3, ὀστέα 32, 8, tanquam eclogario relin- 
quenda. Saepe sic peccatum etiam apud alios, ut Stra- 
bonem 16, p. 775, ubi ὀστέων, quibus formis constanter 
utuntur novici scriptores, nunquam antiquiores. 

Ὁστισοῦν in accusativo singularis masculini et 
feminini « abicere ita alia ostendunt exempla ut 23, 
15, 2 ὁντιναοῦν corrigendum sit ὁντινοῦν, quemadmo- 
dum 1, 59, 1; 1,61,2; 18,55, 7 ἡντινοῦν ex libris 
restitui pro ἡντιναοῦν, et est in omnibus 13, 102,3. 

ΠΙαλαιότερος et παλαιότατος etsi constanter prae- 
bent libri, tamen haud dubie non minus fallunt quam 

apud alios plerosque, ut vel Eusebii nonnulli Praep. 3, 
p. 96, B, servant σπαλαίτερα et 4, p. 169, D, παλαιτά-- 
"4c, ei apud Pausaniam quamvis constanter scribatur 

παλαιότερος, tamen hoc pariter atque σχολαιότερος 77, 
12,9, redarguit duorum optimorum scriptura σχολαι- 
τέρα, ut παλαίτερα Dionysii A. R. 1, 40, p. 101, 13; 2, 
4, p. 335, 7; 8, 74, p. 1689, 4, redarguit quod est 1, 

8, 9, 12, 68; 2, 12, παλαιότατος, et 18, παλαιότερον; 2, 

Οὐϑείς exhibent omnes 2, 19, 6; οὐθενός 1, 81, 6; οὐθένα 

8, 78,6; οὐδέν 1, 37,2; μηϑενός 1, 22, 1 aliisque locis variant. 

Οὕτως etiam ante consonantes non raro invenitur. 
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4, p. 244, 8, παλαιοτέρων. αἱ 4, 1, πάλαι Reiskius op- 
lime correxerit παλαίτατα. 

IloAow:5, quod est 1, 55,9, et in διπάλαιστος D, 
30, 4; 18, 26, 5, Diodoro non magis puto relinquen- 
dum quam Polybio, cuius libri constanter ut Xeno- 

phontis in Cynegetico, servant αὐ pro confirmato in- 
Scriptionibus e. 

Παρανομεῖν quum 3, 5, 2 flectatur παρανενομη- 

κότα; 4, 87, 1 παρανενομηκέναι; 129, 16, ὅ παρανενο- 
μηκότων; 17, 106, 2 παρανενομήκασι, et ibidem et 31, 

8, 1 παρανενομηκότας. ferri non potuit 1, 78,9 παρη- 
γόμησεν. quum vel apud Pollucem 7, 78 pro παρηνο- 
μημένα alius liber praebeat παρανενομημένα. etsi in 
altero augmento consentiunt libri Dionis Cassii, non 
tantum in Xiphilini epitome, sed etiam in superstite 

operis Dionei parte, fortasse apud hune quoque non 

minus fallentes quam apud alios, de quibus v. Thes. 
Stephani. 

Nihil ineptius fingi polest formarum πεζικὸς et 
πεζὸς alternatione, quae ut apud veteres, etiam apud 
Diodorum ita obtinet in libris ut horum apud eum 

ego exemplum sequi non minoris duxerim superstitionis 

quam apud Xenophontem aut Polybium. Nemo enim 

credat Diodorum 11, 16, 2 τὸ πεζικὸν στρατόπεδον, sed 
11, 17, 2 τοῖς πεξοῖς στρατοπέδοις, aut 11, 20, 2 πεξικάς 

τε καὶ ναυτικὰς δυνάμεις. sed continuo πεζὴν δύναμιν" 
ib. ὃ τῷ πεξῷ στρατεύματι, τῇ ναυτικῇ δυνάμει" 18, 47, 2 

βοηϑείας πεξῆῇῆς τε καὶ ναυτικῆς, sed 185, 2, 1 scripsisse 
συνεστήσατο δύναμιν ναυτικήν ve καὶ πεζικὴν μεγάλην. τὸ 
μὲν γὰρ πεξὸν στράτευμα μυριάδων ἦν τριάκοντα... .. 
στρατηγοὺς δ' ἀπέδειξε τῆς πεζῆς δυνάμεως Ὀρόντην, 
τῆς δὲ ναυτικῆς Τιρίβαξον, nec priori quoque loco πεζήν, 
ut est 11, 5,1 τῇ πεζῇ στρατιᾷ, et 11, 59, 2 τὴν πεξὴν 
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δύναμιν, et 11, 61, 4 πεζὴν στρατιάν. 11, 68, 2 οὐ 4; 
11, 77,1 bis; 11,81,2; 13, 18, 1 et 7; 18,14. 4: 
13, 17, 4; 13, 45, 6; 18, 46, 5; 13, 67, 1 bis; 13, 100, 
5; 14, 48, 4, et altero unus πεζικῆς pro seb5c, ut 15, 

4, 2 omnes, et vicissim 20, 45, 1 omnes praeter unum 
σπεξικήν Te καὶ ναυτικήν, quod etiam aliis est locis 
multis, quum librarii vel pro adverbio πεζῇ interdum 

intulerint πεζικῇ, ut apud Pausaniam 1, 29, 14. 
Πειραιᾶ quum sit 11, 41, 2; 12, 49, 2 seq.; 13, 

68, 2; 13, 107, 2; 14, 3, 5; 18, 65, 1 et 3; 18, 66,2; 
18, 68, 1 et 2; 18, 69, 2; 18, 75, 1; 20, 45, 2 et 3, 
neque Πειραιέα 11, 60, 8; 14, 32, 4; 14, 38, 2 et 4; 
14, 85, 2; 15, 29, 5; 15,34, 3; 15, 85,2; 18, 64, 4, 
neque Πειραιέως 11,41, 2; 14, 33, 4; 14, 85,2; 18, 
64, 4; 18, 65, 5; 18, 68, 2, ferendum, sed utrumque 

contrahendum, ut Πειραιᾶ et Πειραιῶς est 18, 8, 1 et 
ὃ; 13, 107, 4, et libri inter utramque formam variant, 
ut inter Πειραιᾶ et Πειραιέα 14,3,5; 18, 65,68, 69; 
20, 45, 2. Nihil enim perversius perpetua inter has 
formas fluctuatione, quae vel in libris Atticorum, ut 
Thucydidis, de quo dixi ad Thes. Stephani v. "Egéroto, 
conspicitur et ab defensoribus eius ipsis scriptoribus 
imputatur. 

Περσεφόνη, quod D Φερσεφόνη scribit 4, 4, 1; 4, 
22, 1; 4, 26, 4; 4,26, 1; 5,2, 3; 5, 68, 2; 5, 15,4, 
non solum 8, 64, 1, ex alio etiam 5,68, 2 cum illo 
bis praebente, sed etiam 27, 4,1 il& esse scribendum, 

non Περσεφόνη, ostendit quod ibidem 7 est Φέρσ., ut 
apud Appianum, de quo fallitur Schweighaeuserus ad 
Hannib. c. 56, semper scribendum Φερσεφόνη». non 
modo hoec modo illud, quum etiam Dionysi À. R. 2, 
19 codex Vaticanus servet (, taque sie etiam 6, 2, 

9 scripsi pro eo quod apud Eusebium est Περσεφόνη. 
Droponvs I. e 
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Πηχῶν etsi plerumque omnibus est in libris, tamen 
1, 57,5, semel in tribus, semel in duobus libris scrip- 
tum πηχέων. quamvis vitioso accentu, idem et hic et 
alibi, ut 2, 7, 4; 2,9, 2; 2, 10, 83, ubi Gemistus πή- 

4:0», prodere videtur esse restituendum. Eodem modo 
Polybio nune hoc nune illud tribuerunt librarii. Qui- 
bus relinquendum esse repudiatum ab Atticistis πηχῶν 

non solum apud veteres, sed etiam apud recentiores, 
hodie de his non magis fortasse dubitaret Lobeckius 

ad Phryn. p.246, quam de Xenophonte Piersonus ad 

Moerin. p. 327. Neque ἀνθῶν scripserat Diodorus 5, 
3,2, sed quod ib. 3 ex melioribus recepi &vOfcov, ut 
praecipiunt Atticistae, quorum maior certe auctoritas 
quam librorum utramque formam promiscue exhibentium. 

Πλέον tantum, non πλεῖον, dixisse Diodorum satis 
multa modo omnibus (1, 82, 2; 3, 35, 3) modo melio- 
ribus (D 1, 79,2; 4, 77, 6; 8, ὅ8, 8 ἐπιπλέοντα pro 
ἐπὶ πλέον) in libris prioris formae conservata ostendunt 
exempla, librarüs tamen saepissime substituentibus non 
solum πλεῖον, sed etiam soloecum illud πλείω (1,63,4; 
2, 5, 4; 4, 12, 1), de quo quae alio loco dixi repetita sunt 
in Thes. Stephani. Summa constantia πλέον servatum in 
libris Pausaniae, temere modo hoc modo πλεῖον ponen- 

tibus librariis apud Xenophontem, Polybium, aliosque. 
Πλήϑω quum sit in omnibus 2, 40, 6 τὴν Ἰνδικὴν 

πλήϑουσαν πολλῶν καὶ παντοδαπῶν ϑηρίων" 4, 17, 4 
τὴν Διβύην πλήϑουσαν ἀγρίων fov: 18, 97, 6 τοῦ ϑεά- 
τρου πλήϑοντος᾽ 15,5,3 πλήϑουσαν ἀνδρῶν ἀλκίμων, et 
ubi eadem verba 18, 22, 2, et in optimis (D) 8, 50,2 

Πιεξουμένων pro πιεζομένων D 1, 84, 1; πιεξούμενον D 
8, 71, 2; 4, 84, 2; πιεζούμενοι D ὅ, 87, 8: P 12, 52, 2; 12, 
55, 7; 13, 88, 2; P* 11, 30, 8 (at πιεξόμενοι P 11, 22, 4); cf. 
3, 21, 3; 8, 26, 8; 21, 12, 1. 
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πλήϑει παντοίων ὄφεων, et in uno de optimis (A) 3, 
68, 3 γῆν παντοδαποῖς καρποῖς πλήϑουσαν, et in duobus 
17,50,1 δένδρων πλήϑει, idem pro πληϑύω restituen- 
dum 2, 1, ὅ πληϑύειν ἀλκίμων ἀνδρῶν" 2,85, 3 δένδρεσι 
σληϑύοντα᾽ 2,64, 3. πληϑύει γεωργῶν" 2, 54, 5 ϑρεμμά- 
τῶν πληϑύει" 3,16, 6 ἐπὰν ἐπὶ πλείονα χρόνον πληϑύειν 
συμβαίνῃ τὸν ὠκεανόν" 5, 19, 4 διὰ τὸ φύσει τὸν ὠκεα- 
vóv πανταχῇ πληϑύειν παντοδαπῶν ἰχϑύων᾽ ὅ, 29,92 
πάγοις ἐξαισίοις πληϑύει" ὅ, 48, 1 πληϑύοντος τοῦ τύπου 

ναματιαίων ὑδάτων" quum vel πληϑυούσης ἀγορᾶς sit 
apud Athen. 6 p. 270 D, et in libro optimo Xen. Anab. 

2, 1, 7 ἃ prima manu πληϑύουσαν, ut in Vaticano 
Dionysii A. R. 3, 8, p. 411, 6 πληϑυούσης. quod nemo 
dixisse videtur, sed πληϑούσης, ut τοῦ ϑεάτρου πλήϑον- 
voc est apud Diodorum 13, 97, 6, qui ἀγορᾶς πληϑούσης 

13, 104, 5. Nec dubium etiam apud alios multos sic 

esse peccatum, quum Herodianus certe Περὶ μον. λ. 5, 2: 
Ei μὴ πληϑύον πανταχοῦ ὡς ἡμαρτημένον ἐλέγχειν ἐπι- 
χειρήσαιμεν. manifesto seripserit quod scripsit p. 3, 1: 
Τῶν λέξεων of uiv πλήϑουσι καϑ᾽ ὁμοιότητα, af δὲ oir 
xol τῶν μὲν πληϑουσῶν κτλ.. et p. ὅ, 24 ἔσϑ'᾽ ὕτε πλήϑει 
ἐν ὁμοιώμασιν, ὅπως διὰ τοῦ πληϑύοντος .. ἐλέγχωμεν, 
haud dubie πλήϑοντος, neque aliter, ut opinor, Pausa- 
nias 6, 25, 05: Καϑότι δὲ ᾿Ηλείων ἡ πόλις πληϑύει μά- 
λιστα ἀνθρώποις. ubi liber optimus πληϑύη. alius πλη- 
ϑείη. supra scripto ver, alius πληϑύνει. ut Polybii 5, 
44, 11: Πεδία πληϑύοντα πόλεσι. deteriores inferunt 
πληϑύνοντα, ut unus Athenaei loco citato, Polybius 
autem, opinor, scripserat πλήϑοντα. 

Πλημύρειν et πλημυρὶς etsi duplici uw scripta exhi- 
bent libri Diodori, tamen etiam huic alteram ego restitui 
formam, ut simplex jw semel servat liber optimus Va- 

ticanus Strabonis 15, p. 742. 
e* 
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Πλησίος adiectivum 18, 38, 2, τῶν πλησίων πολισ- 
μάτων, in adverbium esse mutandum ipse ostendit liber 

optimus Vindob. 4, 66, 3, idem praebens pro τῶν πλη- 

σίων πόλεων. ἢ) 
Ποιεῖσϑαι ῥοπὴν etsi bis est, 15, 32, 1 μεγάλας 

ποιεῖται ῥοπὰς ἐν ταῖς παρατάξεσι, et 19, 15,5 ᾧ γὰρ 
τῶν στασιαζόντων οὗτος πρόσϑοιτο, μεγίστην ἐποιεῖτο δο- 
πήν, iamen his exemplis cerlius est activi exemplum 
15,85, 5 μεγάλην δοπὴν ποιεῖν εἰώϑεσαν iv ταῖς μά- 

q40:5**), quod veteres certe ipseque Polybius in hac 
formula semper usurpant. 

Πόμα etsi non minore librorum consensu legitur 
locis omnibus quam vicissim ἔκπωμα, tamen qui ἔχπωμα 
scripsit, non scripsit πόμα, sed πῶμα, etiam apud Atticos 
saepe in libris omnibus in alterum depravatum, ut solet 
eliam in accentu huiusmodi vocabulorum peccari, et 
χύμα Scriptum erat 17, 75, 7, pro χῦμα, οὐ χρίσματος 

pro zo/uevog scriptum videtur 2,9, 2***),  Librarios 
baec omnia pervertentes arguit vel ἔκπομα scriptum in 
optimis Xenophontis Cyrop. 1, 3, 9, et apud Pausaniam, 
cuius libri omnes πῶμα servant 2, 13, 8, alterum vel 
ubi operculum signifieat illatum 4, 26, 8. 

Ποσειδὼν in accusativo semper in omnibus scrip- 

tum Ποσειδῶνα notavi s. v. ᾿“πόλλων. etsi apud alios 
variant, ut Plut. Rom. c. 14. 

*) et 22, 9, 5; recte etiam D 4, 88, 9 εἰς τὴν πλησίον 
ὕλην, cf. 1, 18, 8; 8, 40, 4; 4, 18, 2; 4, 78, 1. 

**) Eadem mutatio in aliis quoque locutionibus crebra 
est, veluti παρατηρήσεις ποιεῖσθαι 2, 9, 4; 2, 80, 2; 2,81,9: 
8, 60, 3; Sed 1, 28, 1 zr. ποιεῖν in libris II classis; cf. 1, 67, 
10; 4, 2, 8; 4, 5, 4; 4, 78, 4. 

***) ϑραύσματα DF 3, 12, 6. 
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Πραέως 1, 36, 3, improbatum Photio et inusit&- 

tum veteribus, redarguit πράως 84, 2, 33. 
Πυρίπνοοι ταῦροι 4, 47, 3, et πυρπνόῳ Χιμαΐίρᾳ 

6, 7,8 vix videntur ab eodem 516 scripta, etsi difficile 
dictu est utrum sit Diodori. Quem certe utrumque con- 

traxisse videri zvor et mvo dixi supra p. XXXI. 
Ῥίπτω, quod 5, 39, 8 duo optimi (DE), qui ξαυτοὺς 

ῥιπτοῦντες εἰς ἀβοηϑήτους κινδύνους, mutant in Qurró, 
rursus tollunt 3, 16,2, optimi duo (BD) praebentes 
φιπτόμεναι pro ῥιπτούμεναι, quod est 19, 99, 8, et vi- 
cissim 14, 27, 6 διπτόμενα, ubi alii ῥιπτούμενα et D 3, 
29, 1 ἐκριπτοῦσεν, sed omnes 2, 19, 6 ἀναρριπτουμένων, 
item 17,59, 1 omnes ῥιπτούμενα, ut 3,13, 1 τὴν ῥιπ- 
τουμένην κατὰ μικρὸν πέτραν, unus (B) ῥιπτομένην, 
ἀναρριπτεῖται omnes ὅ, 37, 4, ἐπερρίπτουν 14, 5, 5, etsi 
ἐπιρρίπτων in eadem formula est 14, 12, 3; 30, 5; sed 

τὰς ἐπιβάϑρας ἐπιρριπτοῦντες 14, 51, 7, οὐ δίκτυα ἐπιρ- 
ριπτοῦντες 17, 43, 10, οὐ ἐπερρίπτουν 17, 44, 2 οἱ 4, sed 
ἐπέρριπτον 13, 78, 7 (ἐπέρριψαν P), ot và σώματα πα- 
ρθαρριπτόντων 13, 79, 2; ot*14, 114, 7 ῥιπτοῦντες τὰ 
ὅπλα, οὐ 15, 48, 2 καταρριπτούμεναι. 18, 34, 2 τὰς 

ἐπάλξεις ἐρρίπτουν, ubi unus ἔρριπτον, 19, 49, 4 ὑπὲρ 
τῶν τειχῶν ἐξερρίπτουν, et 36, 4, 1 và ὅπλα ῥδιπτούντων 
et ῥιπτοῦντες, sed κατὰ τῶν τειχῶν ῥίπτοντες ἑαυτοὺς 19, 
8, 1, et παρερρίπτει τοῖς ϑηρίοις 25, 3, 1, ἐρρίπτουν τὰ 
χρήματα 27, 4, 8, οὐ συγκαταρριπτεῖν 29, 82. Credibile 
igitur etiam alibi formam contractam alteri esse sub- 

sStituendam, ut 2, 26, 6 ex Gemisto recepi ἑαυτοὺς ῥιπ- 
τεῖν εἰς τὸν Εῤφράτην ποταμόν, velut 1, 88, 8 κρέα 
τοῖς ἱέραξι πετομένοις ἀναρρίπτουσι, 2, 58, b τὰ δὲ 
ϑάμβους πληρούμενα ῥίπτουσιν, 8,15, 6 φίπτουσιν ἐπὶ 
τὴν γῆν, 8, 19, 6 ῥίπτουσιν εἰς τὴν ϑάλατταν; 3, 48, 3 
ἀπορρίπτειν. 
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Σαλπικτὴς pro σαλπιγκτὴς restitui ex libris 8, 37, 
3, eontra libros 13, 45,8 (at σαλπικταί P); 13, 77, 6; 
18, 99, 1; 15, 87, 2 (σαλπίγγων P); 16, 84, 3; 17, 38, 
4; 17, 58, 1; 17, 86, 5; 19, 4, 6; 19, 6,5; 19,30,1; 
19, 41, 3; 20, 7, 4; cf. φάρυγα. 

Σημαίνω᾽ aoristum apud Diodorum habet per s, 
non per o, quod est interdum in libris, scriptum, ut 

supra dixi de καϑαίρω. 
Σφάττω quum sit 3, 18, 5; 19, 8, 5; 37, 19, 4, 

ἀποσφάξει 11, 48, 8, librarii, £ógpotov 84, 2, 22, Photii 

esse apparet, ut ibidem ἅμα τεττάρων pro τέτταρσι. et 
eclogarii aut librarii ἐγκατέσφαξε 34, 19; 34, 31; σφά- 
ξονται 25, 6. Ambiguum 9, 29, 1 ἐπικατασφάξειν, quod 
est in codice, utrum sit pro -σῳφάττειν an pro -σφάξειν 

an pro σφάξαι. ut 20, 72, 1 idem codex Peirescianus 
ἀποσφάξειν pro ἀποσφάξαι. Cf. ἁρμόττω. 

Τελέως pro τελείως ab libris suppeditatum 1,8, 8; 
1, 37, 4; 1, 61, 4; 2, 5, 2; 2, 15, 4; 19, 45, 8, et alibi 
constanter restitui. 

Τετραπόδοις ξῴοις 2, 42, 1, redarguitur forma recta 
τετράποσι 20, 73, 8 eb τετράπουν 3, 50, 2; ut apud Po- 
]ybium 4, 75, 7, quod est τῆς τετράποδος λείας redarguit 

τῆς τετραπόδου λείας 1,29, 7, quod scripsi τετράποδος, 
eisi ita peccarunt scriptores novicii, ut Georgius ante 
Malalam dicens p. 3, 8 τοῖς τετραπόδοις. 

Τοσοῦτον ante vocales et τοσοῦτο ante consonantes 

Στενότατος omnes codices 2, 8, 2; στενώτατος 4, 22, 6 
et 4, 85, 8 unus D. 

Συφακόσιος pro Συρακούσιος 1, 84, 2; 4, 38, 4; ὅ, 4, 2 
unus praebet D, 5, 18, 8 unus G, in posterioribus libris ple- 
rumque P cum duobus aliis codicibus. 

Τυϑασσεύω pro τιθασεύω omnes 8, 85, b et 9; 8, 87, 
1 et 8. 



EAS 
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quum dixisse videatur Diodorus, quod 14, 23, 2 est 
τοσοῦτ᾽ ἐπὶ αὐτούς, haud dubie*) scribendum τοσοῦτον. 

Τρωγλοδύτης etsi libri constanter scribunt eum 4, 
tamen quam fallax sit eorum fides ostendunt libri Stra- 
bonis, qui etsi ceteris locis iisque multis conspirant in 
eadem scriptur&, uno tamen loco optimus et saepe 

solam veram servans scripturam codex Vaticanus 16 

p.768 bis exhibet formam Τρωγοδυτική. Atque Epitome 
libri 16 p. 574, 13 ed. Krameri Τρωγοδυτῶν et 16 ὅτι 
Τρωγοδύται ἄνευ τοῦ λ λέγει ὃ Στράβων. Cuius diserti 
testimonii, quo constanter hanc illi formam esse resti- 

tuendam evincitur, ignarus adhuc Letronnius, qui iam 
Recherches sur le livre De mensura orbis terrae par 

Dicuil p.77 scripserat: "Trogoditis Arabia. J'écris Tro- 
godytis et non Troglodytis, parce que c'est l'ortho- 

graphe constante des manuscrits de Pline [cui constanter 
restituit Detlefsenus], Solin, Mela (Ciacconius ad Mel. 
1, 8, 43), Isidore (passim; au lieu de Tragodytae [9 c. 
21, p. 121 Β] lisez Trogodytae) et qu'il ne me parait 
pas prouvé que les géographes latins ne s'en soient 

jamais servis. On sait en effet que les Grecs disaient 

τρώξ, τρωγός (racine de Trogodytis) aussi bien que 
τρώγλη» racine de Troglodytis (Salmas. Ex. Plin. p. 894, 
F. Vossius ad Melam 1,4,31); idem Hecueil des In- 
scriptions gr. el lat. vol. 2 p. 247 ad inscriptionem CXC, 

in qua Z£j09EIZ EK ΤΚΩΙΓΌΔΥΤΩΙΝ scribit: 'S'il y 
a Τρωγοδυτῶν au lieu de Τρωγλοδυτῶν, comme la copie 
l'indique clairement, ce sera l& premiére fois que cette 
orthographe se rencontre en grec; mais elle est autorisée 

par les manuscrits de Pline etc. Fortasse igitur haec 

. ἢ at τοσοῦτ᾽ εὐνοίας D 4, 80, 2, qui unus recte τοσοῦ- 

τὸ γὰρ 4, 29, 6 (sed cum omnibus τοσοῦτον γὰρ 2, 12, 1). 
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scriptura Graecis non minus reddenda quam Latinis, 

etsi nullum eius vestigium in libris Diodori*) pariterque 
Herodoti et Aristotelis: Dindorf ed. Teubn. V p. XIII. 

ὙΥἱεῖς quum sit in omnibus tantum 12, 12, 5, ut 

2, 26, 8 Gemistus υἱεῖς, ceteris locis omnibus iisque 
permultis υἱούς. credibile est formae υἷξῖς non maiorem 

apud Diodorum quam apud Polybium esse fidem, ut 
υἱοὺς semper dixit Dionysius. 

Φάρυγα 2, 58, 8 scripsi pro φάρυγγα. Quod nihili 
esse hodie nemo dubitat. 

Qéoo verbi aoristos inter primum et secundum 
activi in participio maxime it& variat scriptura ut modo 
omnibus modo melioribus in libris sit aut prior aut 
alter, et nemo dixerit secundo tantum an priori pro- 

miscue cum illo usus sit Diodorus**). Sed verbi φορέω 
aoristo novicio φορέσασα 16, 64, 2 Diodorum liberat 
(P praebens φορήσασα et) ἐμφορήσας 16,93, 7 et 19, 70,5. 

*) 8, 81—40 D cum ceteris libris exhibet T'ooy40ó-, 
ab 1, 80, 3; 8, 41, 4; 8,48, 5 Tooyoóvtixr, neque id casu 
factum est. Nam illa pars 2, 46 —8, 40 in D suppleta est 
manu saeculi XIII. Nunc me paenitet formas sine 4 scriptas 
Diodoro non reddidisse. 

**) ἐνέγκαι ante consonantem 5, 71, 1; 13, 102, 2; 15, 
10, 4: 15, 55,4; sed ante vocalem é£veywsiv 1,87,8; 1, 97,4; 
11, 59, 1; 18, 19, 5; 19, 95, 7; 20, 25, 4: explicavit optime 
Kaelker p. 809. — Ceteris in formis Diodorus aoristum pri- 
mum praetulisse videtur, secundi aoristi formas in primi: 
libris non inveni nisi has: διενεγκόντας 1, 26, 7 (omnes); 
2, 43, 4 (DG); 3, 65, 6 (II); 4, 71, 1 (D) (contra 4, 40, 1]; 
μετενεγκόντας 1, 46, 4. — φορεῖν aliquotiens pro φέρειν re- 
stituendum esse monet Hertlein, ut 8, 85, 2 et 5, ubi Aga- 
tharchides praebet φορεῖ et φορεῖν. 

Χερσόνησος pro Χερρόνησος (quod omnes praebent 4, 
85, 8) scriptum exstat in omnibus libris 8, 44, 7 atque in D 
8, 89, 8; 8, 50, 4; 8, 53, 6. 
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Xoícuo, quod est 2, 9, 2, Diodorum scripsisse videri. 
χρῖμα dixi supra, ubi de perfecto κέχριμαι, et s. v. πόμα. 

Φιλογύναι scripsisse Diodorum 5, 17, 3 μάλιστα δὲ 
τῶν ἁπάντων ὄντες φιλογύναιοι προτιμῶσιν αὐτάς, ut 
Polybius 10, 19, 8 συνειδότες φιλογύνην ὄντα τὸν Πό- 
πλέον, conicio ex eo quod et apud Polybium libri non- 
null φιλόγυνον et Suidas v. Πόπλιος supposuit φιλο- 
γύναιον, et Regum 8, 11, 1 φιλογύνης plures mutant 
codices in φιλογύναιος, quod ne Philoni quidem íri- 

buendum videtur II p. 301, 9 καὶ of giloyvvaloig συν- 
ουσίαις ἐπιμεμηνότες, ubi φιλογύναιοι Schleusnerus Lex. 
V. T., sed praestat fortasse φιλογύναι οὗ συνουσίαις ἐπι- 
μεμηνότες», idemque videtur restituendum Platoni Conv. 
p. 191 D φιλογύναικές v εἰσι, sequente continuo γυναῖκες. 
nisi cerliori haec forma quam uno unius loci tam 

ancipitis confirmata fuerit testimonio: Dindorf edit. 
Teubn. V p. X. 

Nomina Spartana in cg, quae in ἧς saepe termi- 
nantur in libris, ut “εωνίδης» plerumque 510, raro per 
o, et «“Διωτυχίδης modo sic modo ““εωτυχίδας scriptum, 

Καλλικρατίδης 18, 76, 2, sequente ib. 4, οὐ 13, 78, 4 et 
5; 79,4 seq.; 97, 8 8eq.; 98, 1 8eq.; 99, 3 seq. Καλ-᾿ 
λιπρατίδας. semper scribenda esse per ας non minus 
certum quam Boeotieg, ut Ἐπαμεινώνδας et Πελοπίδας. 

Ὀφελεῖν pro ὠφελεῖν saepius scriptum est in D. 

Denique non est silentio praetereundum Dindorfium 
semper zr pro cs scripsisse, cum codices ac praecipue libri 
secundae classis formis cum σσ scriptis faveant, quarum 
exempla, ut omittam θάλασσα τέσσαρες aliaque sescenties 
repetita, pauca referam: κασσίτερος omnes 8, 14, 8; omnes 
praeter F 2, 86, 2 — κολοσσικός omnes 1, 46,1 et 2, 34, b 
(contra ommes κολοττός 1, 67, 1) — λύσσα omnes 2, 6, 10 et- 
4, 11, 1. 
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Nec Ζημάρατος 11, 6, 1 scripserat Diodorus, sed Ζαμά- 
ooroc, αὖ est in uno. 

Haec igitur praecipua sunt de jos genere, in quo 
Diodori quoque, ut aliorum omnium scriptorum, libri 

ita fallunt et vacillant ut qui illorum vestigia sequatur, 

" Saepissime non solum inops consili sit haesitaturus, 
sed etiam iniuriam facturus Diodoro, non indigno qui 
non minorem certe quam ipse orationi suae impendit 
curam experiatur eius qui reliquias operis ampli multis- 
que rebus memorabilibus quas ex optimis excerpsit 

Scriptoribus referti ad pristinam studeat formam re- 

vocare. Quibus quae addenda suni alia haud pauca 

eiusdem generis et quae praeterea libris permulta gra- 

viora illàta sunt vitia, de iis in annotationibus *) erit 
agendum. 

*) Hae adnotationes, quas Dindorf in inscriptione singu- 
lorum tomorum ac disertis verbis T. V p. XV promiserat, 
numquam publici iuris factae sunt; neque in scriniis eius 
quidquam utile reliqui fuisse docuit me bibliopola, in cuius 
possessionem libri et scripta Dindorfi venerant. 



DIODORI BIBLIOTHECAE 
- 

EPITOM E. 

LIB. I. 
Cap. 

1. Prooemium operis. Historia magistra hominum. 
2. Historia patrona virtutum, vindex facinorum, nutrix elo- 

quentiae. 
. Historiam universalem usque ad Diodori aetatem nemo 

confecit. 
4. Primus historiam universalem scribere aggressus Dio- 

dorus triginta annorum operam impendit. Operis adiu- 
menta et partitio: primis sex libris continetur fabulosa 
historia usque ad Troiam captam, sequentibus libris 
undecim res per orbem gestae ad Alexandri obitum, 
postremis denique libris viginti tribus facta usque ad 
Caesaris bellum Gallicum. 

. Chronologica ratio operis. 

. 7. Pars prima mythica incipit. De rerum hominumque ortu. 

. Prima hominum vita rudis et inculta describitur. Usus 
et necessitas docuit linguam, artes, vitae commoda. 

9. Quae gens ortu prima fuerit incertum. 
10. Aegyptiorum historia incipit. Cur primi homines in 

Aegyptio provenisse multis videantur. 

e 

o ὅ δι 

| Haec epitome, eis qui indice carent necessaria, omnibus 
ut spero grata, composita est ab editore Bipontino, quem 
ad verbum descripsit Dindorf; ipse eam retractavi permultis 
locis correctis, aliis suppletis aliis contractis, usus saepius 
breviario Eichstaedti. 



LXXVI ARGUMENTUM LIE. I. 

Cap. 

11. 

12. 

13. 

14. 
15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Theologia Àegyptiorum. Dii caelestes: Sol et Luna seu 
Osiris et Isis. 

Singulis elementis deos praefecere singulos Aegyptii: 
Iovem, Vulcanum, Demetra sive Terram matrem, Ocea- 
nen give Nilum, Minervam. 

Dii terrestres caelestibus ex parte cognomines: Sol, Sa- 
iurnus, Rhea, Iuppiter, Iuno, Vulcanus, Vesta, Mer- 
curius. Saturnus genuit Iovem et Iunonem. Ex his 
nati quinque dii: Osiris, Isis, Typhon, Apollo, Venus. 

Osiridis et Isidis merita de genere humano. 
Osiris, qui Thebas condidisse dicitur, et Isis artium in- 
ventoribus favent et agriculturam colunt. 

Mercurius linguae, litterarum, palaestrae, lyrae, oleae 
inventor. 

Osiris genus humanum ad vitam cultiorem perducturus 
totum orbem cum exercitu peragrat. 

Osiridis expeditioni intererant filii Anubis et Macedo, 
ium Pan, Maron, Triptolemus. Primum adit Aethio- 
piam. Ibi Satyrorum gentem assumit. 

Fabula de Prometheo et Hercule explanatur. Osiris per 
Arabiam ad Indos proficiscitur. 

Osiris Ásiam peragrat totam; per Hellespontum in Eu- 
ropam traicit; Thraciam mandat Maroni, Macedoniam 
Macedoni, Atticam Triptolemo. Reversum in patriam 
inter deos rettulere Aegyptii. 

Osiris occisus est ἃ Typhone fratre. Caedem ulta Isis. 
Collecta corporis frusta sacerdotibus sepelienda tra- 
duntur. Ei varia animalia, inprimis Apim et Mneuim 
consecrant. - 

Isis sola regnat: ipsa quoque post obitum divinis culta 
honoribus. Osiridis pudenda phalli nomine consecrata: 
haec Graeci etiam in orgiorum sacris venerantur. 

. Sunt qui auctore Orpheo Osiridem Thebis ex Semele et 
Jove natum dicant. Graeci plures Aegyptiorum deos 
falso suos iactant, ut Herculem. 

. Aegyptiorum Hercules multo antiquior quam Graecorum. 

. Confusa plura Graecorum et Aegyptiorum deorum no- 
mina. Isis inventrix artis medicae. Horum filium, qui 
ultimus deorum regnavit, in vitam revocavit et immor- 
talitate donavit. 



Cap. 

20. 

21. 

28. 

46. 

. Nili descriptio incipit. 
. Insulae Nili, quarum maxima Meroe. Ostia Nili et 

ARGUMENTUM LIB. I. LXXVII 

Immensi annorum numeri et chronologiae apud Aegyp- 
lios ratio redditur: anni triginta dierum vel quattuor 
mensium erant. lsidis aetate gigantes fuisse dicuntur. 

Mores in Isidis honorem recepti, ut &ororis conubium, 
feminarum privilegia. Isidis et Osiridis columnae cum 
inscriptionibus. 

Coloniae ex Aegypto deductae in Babyloniam et Grae- 
ciam, ad Colchos et Iudaeos. 

. Erechtheus Athenarum rex genere Aegyptius. 

. Chorographia Aegypti. Serbonis lacus. 
. Aegypli pars maritima. Aegypli figura, magnitudo, 

incolarum urbiumque numerus. 
Cataractae. 

fossae ἃ Necho et Dario et Ptolemaeo altero ductae. 
. Delta; eius situs ac fructus. 
. Ànimalia quae Nilus alit: crocodilus, ichneumon, hippo- 

potamus. 
. Piscium in Nilo copia. Nili inundationes. Aegypti ferti- 

litas. Niloscopion. 
. Qui de Nili inundatione scripserint recensentur. Fontes 

Nili ipsis indigenis ignoti; variorum de iis opiniones. 
. Inundationis causae propositae a Thalete, Anaxagora, 

Herodoto. 

. De Nili inundationibus quid senserint: Democritus Ab- 
derita et, Ephorus, 

. Philosophi quidam Memphitarum, 
. Oenopida Chius et Agatharchides Cnidius. 

LIBRI PRIMI PARS POSTERIOR. 

. Breviarium utriusque partis. 

. Victus Aegyptiorum antiquissimus. 
. Regum Aegyptiorum classes et periodi diversae. 
. Menas ex hominibus primus rex. Tnephachtus. Succes- 

sores quinquaginta duo ex eadem familia. PBusiris et 
octo ex posteris. Thebarum urbs tunc exstructa de- 
Scribitur. 

Thebarum divitiae regumque sepulcra. 
47.—49. Osymandyae monumentum. 
50. Thebis astrologia inventa annusque primum ad solis 



LXXVIII ARGUMENTUM LIB. I. 

Cap. 

1. 

606. 

67. 

cursum accommodatus. Uchoreus Memphin condidit, 
quae. urbs describitur. 

Memphis nomen accepit ab Uchorei filia, qua natus est 
Aegyptus. 

. Moeris lacum sui nominis exstruendum curavit: 

. Sesoosis educatur una cum aequalibus eodem die natis. 
Parat expeditionem ad subigendum terrarum orbem. 

. Aegypto in triginta sex nomos divisa ingentes copias cogit. 

. Aethiopes superat, primus naves longas exsiruit; Ásiam 
totam subigit. Europam adit; positis in Thracia co- 
lumnis in patriam redit. 

. Templa exstruit per captivos. Babylon et Troia, urbes 
in Aegypto conditae. 

. Sesoosis aggeres Nilo opponit et ex eo novas fossas 
ducit. Fossis et muro Aegyptum firmat. Navem au- 
ratam, obeliscos, statuas consecrat. 

. Sesoosis superbia in victos. Mors voluntaria. Darii de 
Sesoosl iudicium. 

. Sesoosis filius visu orbatus et mire sanatus. 
. Ámasis Aegyptiis superbia exacerbatis ab Actisane rege 

Aethiopum regno expellitur; hic constituit praedonum 
oppidum Rhinocolura. 

. Recuperant Aegyptii regnum. Mendes sive Marrhus la- 
byrinthi auctor. 

. Cetes sive Proteus tempore belli Troiani regnat. Rem- 
phis rex avarus. 

. Nileus. Chemmis pyramidis maximae conditor. 

. Cephren sive Chabryes rex pyramidem alteram statuit. 
Mycerinus sive Mencherinus tertiam pyramidem con- 
didit, Plures pyramides commemorantur. 

. Boechoris. Sabaco rex Áegypti genere Aethiops poenas 
capitales abrogat reosque ad opera publica condemnat. 
Somnio turbatus imperium abdicat. 

Dodecarchia per quindecim annos. Commune incohant 
duodecim principes mausoleum ad lacus Moeridis 
ostium. Sed Psammetichus assumpto ex Caria et Ionia 
milite solus regnum occupat. 

Ducenta milia ÀÁegyptiorum a Psammeticho mercennariis 
externis favente deficiunt. Hex benignus in exteros, 
praecipue in Graecos. 
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68. Apries viginti duos annos regnans urbes finitimas vincit. 
Amasis ὃ militibus Aegyptiis rex factus imperium tenet 

Dx quinquaginta quinque annos. Cambyses Aegyptum 
Persis subicit Ol. 63, 3. 

69. Aegyptiorum instituta. Graeci commemorantur qui Α6- 
gyptum adierunt. 

70, Regum Aegypliorum vita, officia, victus. 
71. Regum arbitrio et lubidini nihil permissum. 
72. Reges mortui septuaginta duos dies lugentur, quorum 

ultimo die publicum iudicium de mortuo datur. 
73. Nomi AÁegyptiorum et nomarchae. Incolarum classes: 

sacerdotes, reges, milites. 
74. Agricolae, pastores, artifices. 
76. Tudiciorum apud Aegyptios ratio. Dicasterrtum summum 

triginta virorum. Praesidis insigne Veritas. Causae 
non dictae, sed scriptae. 

76. Causidicos Aegyplii non admittunt. 
71. Leges Aegyptiorum in periuros, calumniatores, parricidas. 
78. Leges in desertores, proditores, falsarios, adulteros. 
79. Aegypliorum leges de commerciis et fenore. 
80. Aegyptiorum leges de furto. Leges de nuptiis ac liberis 

educandis. 
81. Litterarum apud Aegyptios studia. In astrologia Chal- 

daei sunt Aegyptiorum coloni et alumni. Palaestram 
eb.musicam haud curant Aegyptii. 

89. Árs medica Aegyptiorum. 
83. Animalia sacra publice alunt Aegyplii. Eorum caedes 

| morte multatur. 
| 84. Àpim, Mneuim, hircum, crocodilum, leonem Aegyptii 
| ) praecipua cura alunt οὔ venerantur. 

85. De Apide. 
86. 87. Causa religiosi bestiarum cultus "mythica, Causae 

aliae. 
88. Hircus fecundae generationis symbolum. Boves rufos 

immolare licuit, Lupi Aegyptiis sacri. 
89. Inprimis crocodili apud Aegyptios coluntur. 
90. Sanctitatis bestiarum alia causa. "m 
91. Mortuos lugendi eorumque corpora secandi et condiendi 

ratio. 
92. Funebria Aegyptiorum. Iudicium publicum de mortuis. 



LXXX ARGUMENTUM LIB. II. 

Cap. 

8. 

94. 

96. 

7. 

98. 

Religiosus defunctorum cultus quantum valuerit ad mores 
formandos. 

95. Aegyptiorum legumlatores Mneuis, Sasychis, Sesoosis, 
Bocchoris, Amasis, Darius. 

Graeci qui discendi studio in Aegypto peregrinati sunt. 
Graecorum mythi de inferis ex Aegypto translati. 

Rerum aliarum exempla ex Aegypto in Graeciam ad- 
vectarum. 

Ut legumlatores et philosophi, ita artifices quoque Grae- 
corum Aegyptios imitati sunt. 

LIB. II. 

. Breviarium primi libri. Asiae historia incipit. Assy- 
riorum primus rex Ninus: delectos iuvenes armat et 
cum Ariaeo rege Arabiae societatem init. Babyloniam 
οὐ Àrmeniam subigit. 

. Totam Asiam intra Tanain et Nilum imperio subicere 
parat. Domitarum gentium recensus. 

. Ninus urbem ingentem ad Euphratem condere constituit, 
Ninum appellatam. 

. Semiramis, Dercetun deae filia, a columbis nutrita et a 
Simma pastore regio educata. 

. Semiramidem Onnes, consilii regii princeps, primo in 
matrimonio habuerat. Nini admirabilis contra Bac- 
trianos copiarum numerus, comparatus cum aliorum 
populorum exercitibus. 

. Primus impetus in Bactre, ubi Oxyartes rex sedem ha- 
buit, irritus. In Nivi castris aderat Onnes eumque 
secuta Semiramis, cuius consilio εὖ audacia arx tandem 
capta est. Mulieris et pulchritudinem et. virtutem ad- 
miratus Ninus cogit maritum ut sibi cedat uxorem. 

. Ninya filius Nini et Semiramidis. Nino mortuo Semi- 
ramis succedit. Marito monumentum ponit eiusque 
opera aemulans Babylonem condere instituit. Urbis 
magnitudo, muri, turres. 

. Pons Euphrati impositus iungit Baylonem urbem. Regiae 
in utraque ripa munitae et magnifice ornatae. 

. Regiae cuniculo inter se coniunctae. Beli templum cum 
specula siderum. Deorum statuae, mensa, vasa aurea. 
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Cap. 

10. Babylonis horti pensiles. 
11. Urbes aliae et emporia multa ad Euphratem et Tigrin 

constructa. Obeliscus ingens in via nobilissima. 
19. Immensa bituminis in Babylonia copia. Lacus mortifer. 
18. Semiramis apud Bagislanum montem hortos apparat 

ibique suam et centum satellitum imagines saxo in- 
sculpit addita Syriacis litteris inscriptione. Eadem in 
hortis ad urbem OChauonem institutis vagae libidini 
indulget. Viam per montem Zarcaeum aperit, Ecbatanis 
regiam condit eoque per montem Orontem aquam ducit. 

14. Persiam et reliquam Asiam adit atque monumentis suis 
exornat. Tum iter facit per Áegyptum in Libyam ad 
Iovem Ámmonem, cuius oraculum de exitu vitae suae 
consulit. E 

15. Obiter Aethiopum sepeliendi ritus describuntur. 
16. Semiramis redit Bactra et Indis bellum illatura parat in- 

gentes copias, lintres solubiles, elephantorum simulacra. 
17. Copiae Semiramidis enumerantur. Contra eam Stabro- 

bates Indorum rex summo opere bellum parat. 
18. Semiramis neque admonitione neque minis Stabrobatae 

deterritus prima pugna in Indo flumine facta superior 
discedit. 

19. Pugna terrestris. Indi iterum fugati, sed Stabrobates 
rex aciem restituit. Regina vulnere accepto vix cum 
tertia exercitus parte evadit. 

20. Semiramis ob insidias factas et memor oraculi Iovis 
| Ammonis Ninyae filio regnum tradit. Confestim eva- 

nuit, ab Assyriis deinde inter deos relata et sub co- 
lumbae imagine culta. Scriptores recensentur qui de 
Semiramide diversa narrant. 

21. Ninyae et successorum omnium per iringinta aetates 
vita desidiosa. Sardanapallus ultimus. Tunc Assyria 
Medis subiecta. 

22. Ex his Assyriorum regibus unus Teutamus memorabilis, 
qui copias ad bellum Troianum misit duce Memnone. 
Memnonia i. e. aedes regiae Susis exstructae. 

28. Sardanapalli vita luxuriosa. 
24. Arbaces Medus et Belesys Babylonius defectionis con- 

silia ineunt. Arabum principem advocant socium, 
magnas cogunt copias. 

Drononvs I. f 
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25. 

26. 

2. 

28. 

29. 

Tribus proeliis rebelles vincit Sardanapallus. 
Sardanapallo novae copiae e Bactriana missae. Sed hae 
interceptae et ad. defectionem illectae. Sardanapallus 
iriplici victori& elatus et novae defectionis ignarus ad 
pristinam ignaviam se convertit. Regii noctu oppressi 
funduntur. Rex in urbe Nino obsidetur. 

Sardanapallus in tertium annum obsidione clausus, cum 
Euphrates facta inundatione muri partem deiecisset, 
abiecta spe incendio omnia delet et semet ipsum per- 
imit. Arbaces rex declaratur. 

Arbaces gratum in amicos se praestat. Veniam dat etiam 
Belesy, qui magnam vim auri Sub cinere absconditam 
fraude ex urbe Nino abstulerat. Nino deleta regni sedes 
Ecbatana transfertur. 

De Chaldaeis Babyloniorum sacerdotibus et eruditis. 
Eorum officia et disciplinae. Comparantur cum Grae- 
corum philosophis. 

. Chaldaeorum doctrina de mundo, deo, providentia. Pla- 
nelarum et stellarum fixarum systema. 

. Chaldaeorum ex astrologia sumptae praedictiones. De 
luna et sole et terra. Chronologia infinita. 

. Medorum historia. Discrepant de ea Herodotus et Cte- 
sias. Regum catalogus usque ad Arlaeum. 

. Artaei Medorum regis bellum cum Cadusiis. 

. Arlynes et Astibaras Medorum reges. Parthi deficiunt 
ad Sacas. Inde bellum cum Sacis. Sacarum regina 
Zarina sapientia et virtute nobilissima. Monumentum 
sepulcrale ei publice consecratum.  Aspandas sive 
Astyages ultimus Medorum rex ἃ Cyro victus: Media 
Persarum proviucia. 

. Indiae situs et magnitudo et fertilitas. 
. Indiae fructus varii. Bis in anno metitur. Agris et 

agricolis vel ab hoste parcitur. 
. Flumina Indiae, inprimis Ganges et Indus. 
. Indi sunt aborigines. Victus antiquissimus. Bacchus eo 

duxit exercitum, agri et vini culturam, artes, religiones, 
leges docuit. 

. Post Bacchum regnum Indiae occupat Hercules eiusque 
prognati. Omnes homines in India sunt liberi. 
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Cap. 

40. 41. Populi in India ordines septem: philosophi, agricolae, 
pastores, artifices, milites, ephori, senatores. 

49. Elephanti Indici. Advenarum peculiaris tutela. 
48. Scytharum historia. Initio gens fuit perexigua ad Araxem. 

Clarissimus eorum rex Scytha, Iove natus. Scythae 
filii Patus et Napes. Inde orti Pali et Napae; Sacae, 
Massagetae, Arimaspi. Sauromatae Scythiam vastant. 

44. Anarchia, deinde gynaecocratia apud Scythas. 
45. Amazonum origo et prima regina. Themiscyra Áma- 

zonum urbs ad ostia Thermodontis. Amazonum res 
: fortiter gestae et victoriae. 

46. Àmazonum secunda regina magnam Asiae partem ex- 
pugnat. Herculis adversus Ámazones expeditio. Pau- 
latim a vicinis debellatae et exstinctae. Penthesilea 
ultima Amazonum regina, tempore belli Troiani. 

A7. Hyperborei. Terrae situs ex Hecataeo. Latona ibi nata 
ideoque Apollinis cultus praecipuus. Graecis amici. 
Luna ipsis proxima. Apollinis epiphania et annus 
Metonis. Imperium est penes Boreadas. 

48. Arabes. Regionis situs. Orientem versus Nabataei terram 
sterilem (Arabiam desertam et Petraeam) incolunt, 
gens indomita et latrociniis nobilis. Petra ingens, lacus 
asphaltites, balsamum stirps indigena. 

A9. Arabia felix. Odores exhalant variae plantae et ipsa terra. 
50. Aurum apyrum Arabiae felicis. Pecorum abundantia. 

Struthocameli. 
51. Camelopardales, tragelaphi, bubali, aliae bestiae biformes, 
62. Lapides Árabiae felicis: crystallus, smaragdus, beryllia, 

chrysolithi Aves versicolores. De generatione huius 
| colorum varietatis per solis calorem. 

58. Aliae proprietates rerum orientalium a maiore solis calore. 
64. Arabes scenitae sive Pastores meridiem versus. Agri- 

colae et mercatores Syriam versus. Alia pars mare 
altingens est lacunosa. Abundat elephantis et camelis. 

585. Insulae incognitae in Oceano meridionali ab Iambulo 
descriptae. lambulus ab Aethiopibus captus pro hostia 

| ad insulam beatam ablegatur. 
66. Incolarum huius insulae statura, corporis proprietates, 

lingua gemina. Caeli temperies mitis, arborum fructus 
| per totum annum. 

f* 
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67. Annona ibi copiosa. Litterarum studia, maxime asiro- 
logia. Scriptura deorsum ducta. Aetas longissima. 
Vitae spatium lege definitum. n 

58. Mulieres communes,  Bestiae singulari forma. Septen- 
triones non videntur. Puerorum ingenia per volucres 
explorantur. Natu maximus rex in singulis tribubus. 
Insulae sunt septem eiusdem generis. 

59. Victus ratio in his insulis frugalis. Dii. Terrae proventus 
et animalia. Vestitus. Sacrorum et funerum ratio. 

60. Iambuli reditus in Graeciam. 

LIB. III. 

. Breviarium primi et secundi libri. 
2. Aethiopum historia. Hi primi homines fuisse videntur, 

utpote autochthones solique proximi. Primi deos co- 
luerunt, ideoque diis grati et tuti ab exterarum gen- 
lium imperio. 

8. Ex Aethiopia in Aegyptum colonia ab Osiride deducta. 
Quare Aegyptiis sunt eaedem leges et ritus iidem, 
idem scripturae genus, nempe hieroglyphicum. Sacra 
eliam regumque insignia eadem. 

. De litteris Aethiopicis sive hieroglyphicis. 
. Leges Aethiopum singulares. Heges e sacerdotibus ac 

per sacerdotes leguntur; iidem arbitrio suo nihil, omnia 
e legibus decernunt. Capitis damnati ipsi 86 vita pri- 
vare debent. 

6. Regi sacerdotes per nuntium mortem imperant. Erga- 
menes primus hunc usum abolevit. 

7. Regis amici iisdem quibus rex deformatur naevis se 
afficiunt οὐ cum eo mortem obeunt. 

8. Aethiopes extra Aethiopiae fines. Aethiopum corpora 
et ingenia, Arma, vestitus; victus. 

9. Aethiopum supra Meroen insulam habitantium theo- 
logumena. Insunt quoque athei. Ritus sepeliendi varii. 
Reges creant vel formosissimos vel pastores optimos 
vel opulentissimos vel fortitudine probatissimos. 

10. De regione fertilissima et amoenissima certant Libyes 
et Aethiopes. Elephantorum et draconum certamina. 

11. Recensus scriptorum rerum Aethiopicarum. 
12.—14. Fodinae aurariae in confiniis Áegypti et Arabiae et 

μὰ 

eue 
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Aethiopiae describuntur. Damnatorum ad metalla ingens 
numerus et aerumnosa vita. Operae in metallis singulae. 

15. Nationes, quae ad sinum Ár&bicum ac Trogodyticam et 
Aethiopiam ad meridiem vel occidentem spectantem 
habitant: Ichthyophagi. Inculta et horrida eorum vita. 
Piscandi ratio. 

16. Cibos e piscibus et conchis sibi parant. 
17. Quadriduum in piscando et edendo consumunt, quinto 

' quoque die aquae immoderato potu se recreant. Vita 
morborum expers, sed brevis. 

18. Gens ἃ sinu Arabico remotior crudis vescitur piscibus, 
potu caret. Apathia incredibilis. Non lingua sed 
manibus colloquitor. Cum phocis consortium habet. 

. Habitatio multiplex vel in speluncis vel sub costis ba- 
laenarum alga obtectis vel sub contextarum olearum 
umbraculo vel sub tumulis musci marini. Mortuos 
proiciunt piscibus. 

20. Incolunt nonnulli cavernas praeruptis saxis eb mari in- 
clusas, quamobrem aborigines habentar. 

Chelonophagi. Testudines venandi ratio. Carne et testis 
utuntur. Cetophagi. 

22. Piscandi modus in ora Babyloniae obiecta. 
28. Rhizophagi in Aethiopia supra Áegyptum sita. Α leoni- 

bus infestantur. 
24. Hylophagi et Spermatophagi. Horum mores agrestes. 
25. Aethiopes Venatores. Venatus ferarum. 
20. 27. Aethiopes elephantorum venatores. 
28. Aethiopes Simi et Struthophagi; struthionum descriptio. 
29. Acridophagi. Locustas capiendi modus et e locustis 

paratus cibus. Pediculorum morbo conficiuntur. 
80. Acridophagis propinqua regio ob magnam phalangiorum 

et scorpionum vim desolata. 
31. Cynamolgi in extremo meridie positi. Boum Indicorum 

venalio per canes. 
82. Trogodytae sive Nomades. Mulieres communes, victus 

ἃ. pecore, quod parentum loco habent. Potus, habitus. 
Circumeidunt genitalia. ' 

83. Species Trogodytarum Megabari. Peculiaris funerum et 
proeliorum ratio. Infirmi sponte finiunt vitam aut 
impune ab aliis interficiuntur. 

1 e 

21. ert 
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84. 

85. 

86. 

88. 

89. 

40. 

41. 

42. 

48. 

44, 

45. 

46. 

4T. 

48. 

49. 

50. 

51. 

Ingeniorum morumque diversitas e caeli discrimine ex- 
plicanda. 

Animalia Aethiopiae: rhinoceros, sphinx, cynocephalus, 
cepus, taurus sarcophagus, crocottas. 

37. Serpentes Aethiopiae.  Ánguis triginta cubitorum 
longitudine quondam captus et Ptolemaeo II. oblatus. 

Aethiopum historia finitur. Sinus Arabici descriptio 
generalis. 

Descriptio particularis orae dexlrae inde ab urbe Ársinoe: 
portus Veneris, sinus ἀκάϑαρτος, insula Ophiodes 
lapide topazio clara. 

Ichthyophagorum et Trogodytarum gentes dextram sinus 
Arabici oram accolunt. Mare parum profundum et in su- 
perficie viride ob algam. Navigatio difficilis et periculosa. 

Ora ἃ Tauris in orientem conversa; mare deinceps pro- 
fundissimum et beluis refertum. 

Ora Arabiae obiecta: Posidium, palmetum, phocarum 
insula. 

Ulterioris orae accolae Maranitae et Garindanei. Laeani- 
tarum sinus; accolunt Arabes Nabataei. 

Banizomenum sinus; adiacent tres insulae; ultra eas 
mare scopulosum. Árabes Thamudeni. Insulae sporades. 
Peninsula amoenissima cum pulchro portu Charmuthae. 

Quinque montes pyramidales, sinus cum tribus templis, 
mons Chabinus. Árabes Debae. Ámnis aurifer. Alilaei et 
Gasandae Árabes, quorum regio aurum nativum profert. 

Carbae et Sabaei incolunt Arabiam felicem, regionem 
suavissimis odoribus impletam., 

Carbarum et Sabaeorum- regio scatet serpentibus morti- 
feris. Sabae, urbs regia; summa auri argentique copia, 
suppellex magnifica. Prope insulae beatae. 

Singularia in caelo, in ortu siderum ac solis praesertim 
observata. Venti his regionibus familiares. 

Libyes circa Cyrenen et Syrtes habitantes: Nasamones, 
Auschisae, Marmaridae, Macae; horum alii agricolae 
alii nomades alii latrones. Vita agrestis, arma simplicia. 

Regio Cyrenae proxima est ferax; quae vergit ad meri- 
diem, inculta ac deserta, plen& serpentibus. Vanae 
species per aera volantes. 

Earum causae physicae ex aere immoto derivatae. 
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Cap. 

$2. Amazones Libycae: multo vetustiores quam 'Thermo- 
donteae ob eamque rem oblivione suppressae. Gorgones. 

53. Àmazonum gynaecocratia. Virorum inter eas condicio 
servilis. Ab adustis mammis nomen habent. Sedes 
erat insula Hespera in palude Tritonide. Captis insulae 
oppidis vicinisque multis superatis condunt urbem 
Chersonesum. 

54. Amazones hinc profectae arma inferunt Atilantiis et 
Gorgonibus. 

55. Gorgones bello superstites Medusa regnante Perseus 
perdomuit, sicut et ipsas Amazones Hercules delevit. 
Deinde Myrina regina Amazonum bellum infert Africae 
populis inità cum Horo rege Aegypti amicitia, tum 
Arabibus, Syris ac Cilicibus, nationibus ad Taurum; 
denique descendit per Phrygiam ad mare et progre- 
ditur usque δὰ Caicum fluvium. Urbes Myrina a se 
et copiarum ducibus appellavit. Occupat etiam insulas, 
inprimis Lesbum. Myrina interfecta ÀÁmazones ἃ Thra- 
cibus fugatae redeunt in Libyam. 

$06. Atlanti: gens pia et beata. Uranus primus rex, asiro- 
logiae peritus. 

57. Uxores Uranus plures habuit. Liberi e Titaea Titanes 
appellati. Filiae Basilea et Rhea eive Pandora. Ex Ba- 
silea et fratre Hyperione suscepti Helius et Selene. 
Hi post mortem ut dii inter caeli sidera relati. 

58. Aliae de Basilea Phrygum fabulae: nata e Maeone et 
Dindyma exposita est in monte Cybelo: inde appellata 
Cybele et mater montana: fistulam, cymbala, tympana 
invenit. Diu versatur cum Marsya, vitiatur ab Attide. 

59. Reversa ad patrem Cybele paulo post furibunda aufugit, 
ac cum Marsya ad Bacchum et Apollinem pervenit. | 
Marsyae et Apollinis certamen. Apollinis cum Cybele 
errores. Cybele in Phrygia ex oraculi responso pro | 
dea culta. 

60. Urani filii, inter quos praestant Atlas et Saturnus, regnum | 
inter se dividunt. Átlantis filius Hesperus, filiae septem 
Atlantides, singulae illustribus natis clarae. 

61. De Saturno et Rhea eorumque filio Iove. 
62. De Baccho, cuius varia nomina et fabulae physica inter- 

pretatione explicantur. 
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Quidam ires Bacchos exstitisse dicunt. Antiquissimus 
Indus barbatus fuisse fertur. 

Alter Bacchus Iovis et Proserpinae vel Cereris filius 
fingitur cornutus. Tertius est Thebanus Iovis et Semeles 
filius, ob Iunonis invidiam per abortum natus et in Iovis 
femore ad maturitatem perductus et Nysae & Nymphis 
educatus. Baccharum agmina per terrarum orbem ducit. 

Impii Bacchi contemptores puniuntur, inter quos nobi- 
lissimi Pentheus, Myrrhanus, Lycurgus. Charopi prae- 
mii loco Thraciae regnum et mysteria tradita, cuius 
nepos est Orpheus mysteriorum praeses. Bacchus iri- 
umphans ex India Thebas redit. 

Regiones et urbes commemorantur de Bacchi pairia 
certantes. Libycae de Baccho narrationes a Dionysio 
aliüsque Graecis scriptoribus servatae. 

Linus carminum &pud Graecos inventor. Hercules, Tha- 
myra, Orpheus discipuli sunt Lini. Pronapides Homeri 
magister. 

Ab eis traduntur haec: Ammon rex Libyae ex virgine 
Amalthea casu oblata genuit filium (Bacchum), clam 
in urbem Nysam iranslatum, ut tutus esset ab uxoris 
Rheae insidiüs. Nysa sita est in insula pulcherrima. 

Antrum Nysaeum eximiae amoenitalis. 
Bacchus in antro custodiebatur ab Aristaeo et Minerva, 
quae in eadem insula ad amnem Tritonem nata erat. 
Obiter Minervae facinora memorantur, inprimis Aegidis 
monstri caedes, ob quam vindicandam eius mater Tellus 
Gigantes peperit, deorum acerrimos hostes, Bacchus 
puer vini inventor vitinmque cultor. 

Rhea noverca ad Titanes revertitur, et Saturno iuncta 
bellum in Ammonem movet. Ammon superatus in 
Cretam insulam fugit. Sed Bacchus adiutus ab Ama- 
zonibus et Minerva Titanes debellat. Α captis Tita- 
nibus, quos libertate donavit, ut deus adoratur. Inde 
libationis origo. 

Belli socii Baccho etiam Sileni erant. In urbe Zabirna 
Campen monstrum horrendum occidit, Saturnum Rhe- 
amque vincit, sed ut parentes pietate colit. 

Bacchus condit Ammoni patri oraculum. Cur uterque 
cornutus fingatur. Aegypto lovem regem praeficit vi- 
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nique culturam Aegyptios docet. Similiter reliquas 
orbis partes artibus suis culiiores reddit. Ex India 
reversus Titanes funditus tollit. Deinde Ammone et 
Baccho inter divos relatis Iuppiter universi mundi rex 
factus est. 

Libycae de Baccho altero et tertio traditiones. "Tres 
Bacchi, sicut duo Hercules, a posteris pro uno habiti 
sunt. 

LIB. IV. 

. Exordium quo historiae antiquae difficultates explicantur. 
Breviarium libr. I—III et IV. Graecorum antiquissima 
historia incipitur a Bacchi utpote antiquissimi et bene- 
ficentissimi fabula. 

. Bacchi natales. love et Semele natus nymphis in antro 
Nysae traditur, unde Dionysi nomen habet. "Vini et 
zylhi inventor. Eleutheras in Boeotia condit. 

. Baechus usque in Indiam expeditionem fecit; reduci ἃ 
Graecis sacra instituuntur: ritus sollemnes describuntur. 

. Bacchus antiquior, Sabazius, Proserpinae filius, noctu 
cultus et cornutus. Bacchi Semele nati ingenium, forma, 
comites Musae, Silenus paedagogus et socius, habitus. 

. Bacchi cognomina eorumque causae. Cur biformis sit, 
cur Satyri οὐ Musae in eius comitatu. 

. Priapus Bacchi et Veneris filius. Origines cultus vel a 
propagatione generis humani vel ab Osiridis fabula 
derivandae. Ithyphallus et Tychon cognominatur. Ortus 
Hermaphroditi. 

. Musarum parentes, numerus, nomina nominumque ratio. 

. Herculis mythus multa continet impedita et quae fidem 
excedant, quod rei mythicae proprium est. 

. Herculis stemma. Immensae vires per ipsam portentosam 
procreationem Herculi infusae et auctae per Iunonem, 
quae mammas inscia ei praebuerat. 

Angues in cunis suffocat, unde Herculis nomen conse- 
cutus est, ante Alcaeus appellatus. Thebis educatus 
ab Ergini tributo et tyrannide urbem liberat, Orcho- 
meniorum Minyarumque oppidum destruit. Eurystheus 
per invidiam Herculi duodecim certamina imponit. 

Hercules in animi aegritudinem et furorem incidit, quo 
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liberatus singulos adit labores. 1) Leonem in Nemea 
occidit. 2) Hydram Lernaeam exstinguit. 

. 8) ÀÁprum Erymanthium capit. Centaurorum caedes. 
. 4) Cervam aureis cornibus et velocitate insignem capit. 

5) Aves e Stymphalide palude abigit. 6) Augeae sta- 
bulum expurgat. 7) Taurum e Creta in Peloponnesum 
traducit. 

Defunctus hoe certamine ludos Olympicos Iovi instituit 
Hercules. Ipse in omni certaminum genere victor a 
diis deabusque munera accipit. Obiter commemoratur 
Nioben primam, Álcmenam postremam mortalem fuisse 
ab Iove compressam. 

Bello à Gigantibus in deos moto Hercules diis auxilio 
venit, et ita caelestium deorum honores consequitur. 
Prometheum liberat. 8) Diomedis equas carnivoras 
domat. Argonautarum socius. 

9) Amazonibus victis Hippolytae zonam rapit. Antiopen 
captam dono dedit Theseo. 

10) Iter in Iberiam ad abducendos Geryonis boves. Con- 
gregatis in Creta insula, quam bestiis purgat, copiis 
primo in Libyam traicit, ubi ÀÁntaeum tollit terramque 
ἃ feris et tyrannis liberat. 

Iter convertit in Aegyptum et Busiridem occidit. In 
Libya Hecatompylon condit, urbem post a Cartha- 
giniensibus captam. Αἀ fretum Gaditanum columnas 
statuit. Victis Chrysaoris filiis boves abigit. Columnis 
positis Hercules fretum mutavit, sicuti Thessaliam 
siccam, palustrem Boeotiam reddidit. 

Transitus Herculis in Celticam, ubi Alesiam urbem a 
Caesare expugnatam exstruit, inde per Alpes in Italiam. 

Ligurum ager ingratus et duri labores, quos subeunt 
eliam feminae. 

Hercules ad Tiberim benigno hospitio exceptus; decimae 
Herculi votae templumque exstructum. In campum Cu- 
maeum sive Phlegraeum progressus Gigantes perdomuit. 

Lacum Ávernum a mari dividit, viam Heracleam munit. 
Venator in Dianam impius supplicio affectus. Cicadae 
ob Herculis pietatem deletae. Nando Hercules cum 
bobus in Siciliam traicit. 

Thermis Himeraeis et Egestanis recreatus Hercules Ery- 



ARGUMENTUM LIB. IV. XCI 

Cap. 

cem certamine vincit eiusque regnum praemium re- 
portat, quod unus e posteris, Dorieus, obtinet ibique 
Heracleam exstruit, a Carthaginiensibus postea dirutam. 
Syracusis sacra, Cereri et Proserpinae instituit. Sicanos 
infesta acie obvios caedit. 

24. Agyrinaei divinos Herculi honores exhibent. Pro his 
monumenta relinquit lacum sui nominis, Geryonis lucum, 
fanum [0181] ludis celebratum. Tum boves retro in 
Italiam agit, Lacinium ob furtum obtruncat, Crotoni 
ponit tumulum. 

25. Hercules circa Hadriam redit in Epirum. 11) Cerberum 
ex inferis protrahit. Ante sacris Eleusiniis est initiatus, 
quae sacra occasionem praebent de Orpheo disserendi. 

26. Hercules apud inferos. 12) Hesperidum aurea mala | 
asportat. Diversae de his opiniones. 

27. Atlas et Hesperus, Atlantides seu Hesperides. Hesperides 
a Busiride raptas Hercules Atlanti restituit. Hercules ab 
Atlante astrologiam accipit, ab ipso Graecis traditam. 

928. Amazones, quae ob illata per Herculem damna raptam- | 
que Àntiopen Atticae bellum intulerant, proelio victae 
ἃ Theseo. 

29. Perfunctus Hercules laboribus oraculi iussu subolem e 
Thespi filiabus procreatam duce Iolao in Sardiniam 
mittit. Thespiadum historia. Sardinia ab Iolao ex- 
pugnata et deinde exculta. 

80. Arcessitus e Sicilia Daedalus Sardiniam multis operibus 
decorat. Iolaus deinde in Graeciam rediturus coloniam 
relinquit in Sicilia. Condita in Sardinia colonia bello 
nunquam est victa. 

31. Hercules Iolen petit. Accepta repulsa Iphitum fratrem 
eius necat. Hercules expiationis causa Omphalae Mae- | 
onum reginae in servitutem traditur. : 

82. Reversus in Peloponnesum Hercules proficiscitur Troiam, | 
iniurias a Laomedonte olim illatas vindicaturus. Lao- ἱ 
medontem occidit regnumque Priamo tradit. | 

83. Hercules ultum it Augeam ob recusatam mercedem. 
Centauro obtruneato in Hippolytae nuptiis primo Ti- 
rynthem, deinde Pheneum in Arcadiam se confert. Eu- 
rytum eiusque patrem Augeam interimit, regnum 
Phyleo tradit. Tyndareum Sparta pulsum in regnum 
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34. 

85. 
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restitui. Auge ab Hereule gravida damnata ut sub- 
mergeretur, servatur cum filio Telepho. 

Relicta Peloponneso Hercules Calydonem Aetoliae urbem 
petit et Deianiram uxorem ducit. Apri Calydonii ve- 
natio: Meleager, Atalante, Althaea. 

De Calydoniis Hercules bene meruit facto novo Acheloi 
alveo, unde orta fabula de cornu Amaltheae. 

Hercules Ephyram vi capit regeque Phyleo occiso ex 
eius filia Tlepolemum procreat. Ob Eurynomum casu 
&b eo interemptum cum Deianira fugiens pervenit ad 
flumen Euenum. Nessi scelus. Hercules cum Arcadibus 
sociis Ceycem Trachiniae regem hospes adit. 

Phylantem regem Dryopum in Delphos impium Her- 
cules occidit eiusque ex filia Antiochum progignit. Nati 
e Deianira. Dryopum expulsorum novae sedes resque 
gestae. Hercules Dorienses contra Lapithas defendit, 
Cygnum certamine vincit, ex Astydamia subacto Or- 
menii rege, eius patre, Ctesippum procreat. Iole rapta 
&d promuntorium Cenaeum discedit. 

Ad celebrandum sacrum vestis Nessi veneno tincta af- 
fertur per Licham. Hercules exitiali morbo conficitur. 
Eius rogus in Oeta. 

Hercvli instituta sacra. 
Argonautae, quorum socius Hercules erat. lasonis con- 
gilium. 

Itineris Argonautarum apparatus. Ttineris socii. 
Argonautarum in itinere fata. Ad oram Troadis Hesionen 

ceto interfecto Hercules liberat. Praemii loco accipit 
Hesionen et equos regios, quos interea La&omedonti 
custodiendos relinquit. 

Argonautae tempestate agitati per deos Samothraces ser- 
vantur. In Thraciam vecti duo regis Phinei filios vin- 
dicant. 

Phineum repugnantem Boreadae occidunt; regnum filiis 
traditur. Eadem fabula ab aliis aliter narratur. Inde 
in Pontum profecti Árgonautae appellunt ad Cherso- 
nesum Tauricam, ignari hie more barbarorum hospites 
immolari. 

Cruenti in Taurica Chersoneso cultus origo simulque res 
Colchicae narrantur. Aeetes Colchidis, Perses Tauricae 
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veneno perimit, hospitum immolationem instituit. Aee- 
iae nupta Circen, Medeam, Aegialum peperit. Circe 
matris artem diram colit. Circaeum promuntorium. 

Medea mitioris ingenii servat appulsos peregrinos. Su- 
specta patri fugit et obviam fit Argonautis; cuius auxilio 
Iason data matrimonii fide vellus aureum occupare parat. 

Fabula de Phrixo et aureo vellere apud Colchos in 
templo Martis custodito. 

Rapto vellere aureo Árgonautae ad naves confugiunt. 
Aeetes eos persecutus in pugna perit. Árgonautarum 
reditus. Glaucus itineris comes et adiutor. 

Reversis in Troadem Argonautis ob Hesionen equosque 
recusatos pugna ineunda erat cum Laomedonte, quo 
occiso regnum Priamo traditur. In Samothrace diis 
Samothracibus vota reddunt. 

Pelias exstincta stirpe Iasonis, quem interisse putat, 
regnum occupaverat. Iason redux iniurias ulcisci parat, 
usus Medeae consiliis et insidiis. 

Assumpta sagae persona Medea lolci urbem et regiam 
ingreditur, magica ministeria senectae transformandae 
in iuvenilem vigorem offert et praestigiis approbat. 

Pelias Medeae fraude occisus. Dato signo Argonautae 
regiam invadunt. 

Iason in superstitem Peliae familiam benignus Acasto 
filio regnum cedit; ipse Corinthum sedem deligit. 
Árgonautae novum foedus in futuros casus iungunt et 
ludos celebrant Iovi Olympio sacros. 

Iason tribds filüs e Medea procreatis novum coniugium 
eum Glauce init. Medea repudiata atrociter ulciscitur. 

Iason mortem sibi conscivit. 'lhessalus, superstes eius 
filius, Iolcum reversus et rex factus incolas a se Thes- 
salos appellat. Medeae errores. Medeae et Aegei 
filius Medus Medorum rex. 

Narrationes aliae de Medea et Medo. Argonautas ad- 
verso Tanai et per aliud flumen in Oceanum, inde per 
fretum Gaditanum in mare mediterraneum redisse Ti- 
maeus alique tradunt. 

Heraclidae. Trachine apud Ceycem regem educati, ab 
Atheniensibus contra Eurystheum in tutelam recipiuntur. 
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Victo Eurystheo Heraclidae duce Hyllo Peloponnesum 
et Mycenarum regnum recuperare parant. Hyllo in 
singulari certamine caeso Heraclidae ad quinquaginta 
annos regno et Peloponneso exclusi redeunt Tricory- 
thum. Tlepolemus occupat Rhodum. 

Thesei genus. Coryneten, Sinin, aprum Crommyonensem, 
Scironem, Cercyonem, Procrusten superat. Maratho- 
nium taurum domat. 

Fabula de Minotauro. Cretae historia et regum Cre- 
lensium recensus. Androgeos Minois filius per insidias 
ab Aegeo Atheniensium rege interemptus. 

Attica a Minoe bello et fame pressa.  Oraculo iussi 
Athenienses poenam dant septem pueros puellasque 
-Minotauro proiciendos. "Theseus Ariadnae ope Mino- 
laurum occidit. Ariadne in insula Naxo ἃ Baccho 
rapia. Aegeus nigris velis deceptus vitam finit. Suc- 
cedens Theseus legibus et institutis patriam auget. 

Phaedra Thesei coniux Hippolytum privignum impuro 
amore prosequitur. Uliriusque interitus. Theseus exul. 

Theseus et Pirithous rapiunt Helenam. Proserpinam 
rapturi descendunt ad inferos. 

Septem ad Thebas. Laius Thebarum rex et Iocasta. 
Oedipus inscius patrem occidit et aenigmate Sphingis 
soluto matrem uxorem ducit. 

Scelere detecto et Oedipo incluso filii regno potiuntur. 
Polynicees ἃ fratre regno pulsus ab Adrasto auxilium 
impetrat. Septem duces Thebis bellum inferunt. Ca- 
dunt omnes praeter Adrastum. 

Septem ducum filii Epigoni dicti bellum renovant. The- 
bani victi in agrum Tilphossaeum migrant. Thebae ab 
Epigonis captae. Daphne Tiresiae filia Delphos missa 
evasit Sibylla. 

Thebani deinde alii Doriensium terras occupant, alii 
redeunt Thebas. — Aeolum et Boeotorum origines. 
Boeoti proles usque ad bellum Troianum. 

Aeoli progenies Salmoneus et Tyro: horum posteri usque 
ad Nestorem et bellum Troianum. 

Lapitharum genus, ex quo ortus Ixion gignit Centauros. 
Centaurorum bellum adversus Lapithas horumque reli- 

quiae. 
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AÁesculapius, Apollinis filius, artis medicae peritissimus 
propter Plutonis querelas a Iove necatur. Apollo filium 
ultus damnatur, Aesculapi filii expeditioni in Troiam 
intersunt. 

Penei et Asopi genus cum posteris usque ad bellum 
Troianum. 

Oenomaus et Hippodamiae filiae proci.  Pelops Myrtili 
auxilio consequitur victoriam et puellae coniugium. 
Peloponneso ab eo nomen inditur. 

Tantalus eiusque filia Niobe superbientes graves poenas 
dant. Tantalum regno expulit Ilus Trois filius. 

Trois stirps & Teucro repetita et usque ad Priamum 
deducta. 

Daedalus. Talum, sororis filium, novis inventis clarum 
invidia commotus dolo interemit. Capitis damnatur ab 
Areopagitis. 

Fuga delatus in Cretam Daedalus construxit bovis 
machinam ad explendam Pasiphaae libidinem. Mino- 
taurus inde ortus. Labyrinthus. Ob Minois iram Dae- 
dalus cum Icaro in Siciliam fugit. Icari mors. Fabula 
de alis e cera factis. 

Daedali opera in Sicilia effecta. 
Bellum ob receptum Daedalum a Minoe Siculis illatum. 
Minois mors et sepulcrum. Cretenses in Sieilia relicti 
urbem Minoam et Engyum condunt templumque 
deabus matribus exstruunt. 

Dearum matrum in Sicilia cultus. Templum sumptibus 
maximis constructum. 

Áristaeus, Apolline et Cyrene ortus, nymphis traditur 
nuiriendus, ἃ quibus lactis, apum, olivarum, culturam 
accipit. Thebas profectus ex Àutonoe Cadmi filia pro- 
creat Actaeonem venatorem & canibus dilaceratum. 

Aristaeus in Ceam insulam vectus Graeciam pestilentia 
liberat. Relicta ibi subole ipse Sardiniam Siciliam 
aliasque insulas adit ac beneficiis suis cultiores reddit. 
Denique in Thracia aliquamdiu moratus evanescit et 
divinos honores consequitur. 

Eryx, Veneris et Butae filius, Siciliae regulus condit 
urbem sui nominis eb in eius arce templum Veneris 
Erycinae; quod post Erycem Aeneas, Siculi, Cartha- 
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Cap. 

ginienses, Romani donis et religioso cultu amplissimum 
reddiderunt. 

84. Daphnis Mercurio et nympha genitus in amoenissima 
convalle montium Heraeorum bucolicorum modorum 
inventor exstitit. Ab irata nympha visu orbatur. 

85. Orion venatione magnique roboris operibus clarus por- 
tum, qui Ácte appellatur, ad Messanam construit. 
Quaeritur num Sicilia olim chersonesus fuerit. Orion 
inter astra relatus. 

NOTARUM EXPLICATIO. 

À — Coislinianus codex saec. XV (praef. p. VIT) 
B — Matinensis codex saec. XV (praef. p. VII) 
C — Vaticanus codex saec. XII (praef. p. XIV) 
D — Vindobonensis codex saec. XI (praef. p. IV) 
E — Parisinus codex saec. XVI (praef. p. XI) 

n | Claromontani codices saec. XVI (praef. p. XVI) 

M — Venetus codex saec. XV (praef. p. XV) 
N — Vindobonensis codex saec. XVI (praef. p. XI) 

vulg. — vulgaris lectio omnium librorum praeter D 
II — secundae classis libri i. e. omnes codices praeter ABD 

Eich. - Eichstaedti 

Rhod. — Rhodomani 
Steph. — Stephani 
Wess. — Wesselingi 

Hertlein: programmata, Wertheim 1864. 1865. 1866. 1871. 
1873 

Reiske: animadversionum ad Graecos auctores vol, I 
Schüfer: meletemata in Dionys. Halic. 

editio (praef. p. XXII 8) 
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P. ed. 
"Wess. 
vol. I. 

1 Τάδε ἔνεστιν ἐν τῇ πρώτῃ τῶν “΄οδώρον βίβλων. 

Προοίμιον τῆς ὅλης πραγματείας. ὶ 
Περὶ τῶν παρ᾽ Αἰγυπτίοις λεγομένων περὶ τῆς τοῦ κό- 

σμου γενέσεως. 
5 Περὶ τῶν ϑεῶν ὅσοι πόλεις ἔκτισαν κατ᾽ Αἴγυπτον. 

Περὶ τῶν πρώτων γενομένων ἀνθρώπων καὶ τοῦ παλαιο- 
«άτου βίου. 

Περὶ τῆς τῶν ἀθανάτων τιμῆς καὶ τῆς τῶν ναῶν κατα- 
σκευῆς. 

10 Περὶ τῆς τοποϑεσίας τῆς xov Αἴγυπτον χώρας καὶ τῶν 

2 περὶ τὸν Νεῖλον ποταμὸν παραδοξολογουμένων, τῆς τε 
τούτου πληρώσεως τὰς αἰτίας καὶ τῶν ἱστορικῶν καὶ φι- 
λοσόφων ἀποφάσεις. 

Περὶ τῶν πρώτων γενομένων κατ᾽ Αἴγυπτον βασιλέων καὶ 
15 τῶν 'κ"ατὰ μέρος αὐτῶν πρᾳξξων. . 

Περὶ κατασκευῶν τῶν πυραμίδων τῶν ἀναγραφομένων 
ἐν τοῖς ἑπτὰ ϑαυμαξομένοις ἔργοις. 

Περὶ τῶν νόμων καὶ τῶν δικαστηρίων. ] 
Περὶ τῶν ἀφιερωμένων ξῴων παρ᾽ Αἰγυπτίοις. 

20 Jleo] τῶν νομίμων τῶν περὶ τοὺς τετελευτηκότας παρ᾽ 
Αἰγυπτίοις γενομένων. 

Περὶ τῶν Ἑλλήνων ὅσοι τῶν ἐπὶ παιδείᾳ ϑαυμαξομένων 
παραβαλόντες εἰς Αἴγυπτον καὶ πολλὰ τῶν χρησίμων μα- 
ϑόντες μετήνεγκαν sig τὴν Ἑλλάδα. 

! 

Haec omnia desunt in D, argumentum aliud finxit Α. 
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BIBAOZ ΠΡΩΤΗ. 

Τοῖς τὰς κοινὰς ἱστορίας πραγματευσαμένοις 
μεγάλας χάριτας ἀπονέμειν δίκαιον πάντας ἀνϑρώ- 
πους, ὅτι τοῖς ἰδίοις πόνοις ὠφελῆσαι τὸν κοινὸν 

βίον ἐφιλοτιμήϑησαν" ἀκίνδυνον γὰρ διδασκαλίαν 
τοῦ συμφέροντος εἰσηγησάμενοι καλλίστην ἐμπει- 
ρίαν διὰ τῆς πραγματείας ταύτης περιποιοῦσι τοῖς 

ἀναγινώσκουσιν. ἡ μὲν γὰρ ἐκ τῆς πείρας ἑκάστου 
μάϑησις μετὰ πολλῶν πόνων καὶ κινδύνων ποιεῖ τῶν 
χρησίμων ἕκαστα διαγινώσκειν, καὶ διὰ τοῦτο τῶν 
ἡρώων ὃ πολυπειρότατος μετὰ μεγάλων ἀτυχημάτων 

πολλῶν ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω" 
ἡ δὲ διὰ τῆς ἱστορίας περιγινομένη σύνεσις τῶν ἀλ- 
λοτρίων ἀποτευγμάτων vs καὶ κατορϑωμάτων ἀπεί- 
ρατον κακῶν ἔχει τὴν διδασκαλίαν. ἔπειτα πάντας 
ἀνϑρώπους, μετέχοντας μὲν τῆς πρὸς ἀλλήλους συγ- 

γενείας, τόποις δὲ καὶ χρόνοις διεστηκότας, ἐφιλοτι- 
μήϑησαν ὑπὸ μίαν καὶ τὴν αὐτὴν σύνταξιν ἀγαγεῖν, 
ὥσπερ τινὲς ὑπουργοὶ τῆς ϑείας προνοίας γενηϑέν- 
τες. ἐκείνη τὲ γὰρ τὴν τῶν ὁρωμένων ἄστρων διακό- 

5 
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όμησιν καὶ τὰς τῶν ἀνθοώπων φύδεις sig κοινὴν &va- 20 
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4 λογίαν συνϑεῖσα κυκλεῖ συνεχῶς ἅπαντα τὸν αἰῶνα, 

τὸ ἐπιβάλλον ἑκάστοις ἐκ τῆς πεπρωμένης μερί- 
ξουδσα, οἵ τε τὰς κοινὰς τῆς οἰκουμένης πράξεις κα- 

ϑάπερ μιᾶς πόλεως ἀναγράψαντες ἕνα λόγον καὶ 

5 κοινὸν χρηματιστήριον τῶν συντετελεσμένων ἀπέ- 
δειξαν τὰς ἑαυτῶν πραγματείας. καλὸν γὰρ τὸ δύ- 
ναῦϑαι τοῖς τῶν ἄλλων ἀγνοήμασι πρὸς διόρϑωδσιν 
χρῆσϑαι παραδείγμασι, καὶ πρὸς τὰ συγκυροῦντα 
ποικίλως κατὰ τὸν βίον ἔχειν μὴ ξήτησιν τῶν πρατ- 

10 τομένων, ἀλλὰ μίμησιν τῶν ἐπιτετευγμένων. καὶ 
γὰρ τοὺς πρεσβυτάτους ταῖς ἡλικίαις ἅπαντες τῶν 

νεωτέρων προκρίνουσιν ἐν ταῖς συμβουλίαις διὰ τὴν 
ἐκ τοῦ χρόνου περιγεγενημένην αὐτοῖς ἐμπειρίαν" 

ἧς τοσοῦτον ὑπερέχειν συμβέβηκε τὴν ἐκ τῆς ἴστο- 
15 ρίας μάϑησιν ὅσον καὶ τῷ πλήϑει τῶν πραγμάτων 

προτεροῦσαν αὐτὴν ἐπεγνώχαμεν. διὸ καὶ πρὸς 
ἁπάσας τὰς τοῦ βίου περιστάσεις χρησιμωτάτην ἄν 
τις εἶναι νομίσειξΣ τὴν ταύτης ἀνάληψιν. τοῖς μὲν 
γὰρ νεωτέροις τὴν τῶν γεγηρακότων περιποιεῖ σύν- 

20 ξόιν, τοῖς δὲ πρεσβυτέροις πολλαπλασιάξει τὴν ὑπάρ- 
χουσαν ἐμπειρίαν, καὶ τοὺς μὲν ἰδιώτας ἀξίους ἦγε- 
μονίας καταδκευάξει, τοὺς δ᾽ ἡγεμόνας τῷ διὰ τῆς 

δόξης ἀϑανατισμῷ προτρέπεται τοῖς καλλίστοις τῶν 
ἔργων ἐπιχειρεῖν, χωρὶς δὲ τούτων τοὺς μὲν στρα- 

85 τιώτας τοῖς μετὰ τὴν τελευτὴν ἐπαίνοις ἑτοιμοτέ- 
ρους κατασκευάξει πρὸς τοὺς ὑπὲρ τῆς πατρίδος κιν- 

- δύνους, τοὺς δὲ πονηροὺς τῶν ἀνθρώπων ταῖς αἰωνί- 
oig βλασφημίαις ἀποτρέπει τῆς ἐπὶ τὴν κακίαν óg- 

1 κυκλοῦ D 4 ἕνα λόγον] ἀνάλογον Reiske 16 ὑπερ- 
τεροῦσαν CF 97 αἰωνίαις CD; corr. Dind. 
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2 μῆς. καϑόλου δὲ διὰ τὴν ἐκ ταύτης ἐπ᾿ ἀγαϑῷ μνή- 

to 

"T 

μὴν oí uiv κτίσται πόλεων γενέσϑαι προεκλήϑη- 
ὅαν, οἵ δὲ νόμους εἰδσηγήσασϑαι περιέχοντας τῷ 
κοινῷ βίῳ τὴν ἀσφάλειαν, πολλοὶ δ᾽ ἐπιστήμας καὶ 
τέχνας ἐξευρεῖν ἐφιλοτιμήϑησαν πρὸς εὐεργεσίαν 5 

τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. ἐξ ἁπάντων δὲ συμ- 

σληρουμένης τῆς εὐδαιμονίας, ἀποδοτέον τῶν ἐπαί- 

vov τὸ πρωτεῖον τῇ τούτων μάλιστ᾽ αἰτίᾳ ἱστορίᾳ. 
ἡγητέον γὰρ εἶναι ταύτην φύλακα μὲν τῆς τῶν ἀξιο- 
λόγων ἀρετῆς, μάρτυρα δὲ τῆς τῶν φαύλων κακίας, 
εὐεργέτιν δὲ τοῦ κοινοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. εἰ γὰρ 

ἡ τῶν ἐν ἄδου μυϑολογία τὴν ὑπόϑεσιν πεπλασμένην 

ἔχουσα πολλὰ συμβάλλεται τοῖς ἀνθρώποις πρὸς 
εὐσέβειαν καὶ δικαιοσύνην, πόσῳ μᾶλλον ὑπολη- 
πτέον τὴν προφῆτιν τῆς ἀληϑείας ἱστορίαν, τῆς 

ὅλης φιλοσοφίας οἱονεὶ μητρόπολιν οὖσαν, ἐπισκευ- 
ἄσαι δύνασϑαι τὰ ἤϑη μᾶλλον πρὸς καλοκἀγαϑίαν; 

πάντες γὰρ ἄνθρωποι διὰ τὴν τῆρ φύσεως ἀσϑέ- 
νείαν βιοῦσι μὲν ἀκαριαῖόν τι μέρος τοῦ παντὸς αἱ- 
.&vog, τετελευτήκασι δὲ πάντα τὸν ὕστερον χρόνον, 

καὶ τοῖς μὲν ἐν τῷ ξῆν μηδὲν ἀξιόλογον πράξασιν 
ἅμα ταῖς τῶν σωμάτων τελευταῖς συναποϑνήσκει 

καὶ τὰ ἄλλα πάντα τὰ κατὰ τὸν βίον, τοῖς δὲ δι᾽ 
ἀρετὴν περιποιησαμένοις δόξαν αἵ πράξεις ἅπαντα 
τὸν αἰῶνα μνημονεύονται, διαβοώμεναι τῷ ϑειοτάτῳ 

τῆς ἱστορίας στόματι. καλὸν δ᾽. οἶμαι, τοῖς εὖ φρο- 
νοῦσι ϑνητῶν πόνων ἀντικαταλλάξασϑαι τὴν ἀϑά- 

1 ἀγαθῷ) ἄπειρον CF 8 παρέχοντας Ch. Graux 8 
αἰτίᾳ om. CF! 9 φύλακα G, φυλακὴν celeri 19 ὑπό- 
μνησιν D 14 μᾶλλον om, OF 17 ἔϑη CF 247 ἀνταλ- 
λάξασϑαι D (cf. X 21,0). 
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vatov εὐφημίαν. Ἡρακλῆς uiv yàg ὁμολογεῖται 

πάντα τὸν γενόμενον αὐτῷ κατ᾽ ἀνθρώπους χρόνον 
ὑπομεῖναι μεγάλους καὶ συνεχεῖς πόνους καὶ κιν- 

δύνους ἑκουσίως, ἵνα τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων εὖ- 
5 εργετήσας τύχῃ τῆς ἀθϑανασίαςρ' τῶν δὲ ἄλλων ἀγα- 
ϑῶν ἀνδρῶν οἱ μὲν ἡρωικῶν, οἵ δὲ ἰσοϑέων τιμῶν 
ἔτυχον, πάντες δὲ μεγάλων ἐπαένων ἠξιώϑησαν, τὰς 

ἀρετὰς αὐτῶν τῆς ἱστορίας ἀπαϑανατιξζούδης. τὰ 

μὲν γὰρ ἄλλα μνημεῖα διαμένει χρόνον ὀλίγον, ὑπὸ 
10 πολλῶν ἀναιρούμενα περιστάσεων, ἡ δὲ τῆς ἴστο- 

ρίας δύναμις ἐπὶ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην διήκουδα 

τὸν πάντα τἄλλα λυμαινόμενον χρόνον ἔχει φύλακα 

τῆς αἰωνίου παραδόσεως τοῖς ἐπιγενομένοις. συμ- 

βάλλεται δ᾽ αὕτη καὶ πρὸς λόγου δύναμιν, οὗ 
1 κάλλιον ἕτερον οὐχ ἄν τις ῥαδίως εὕροι. τούτῳ 

γὰρ οἱ μὲν Ἕλληνες τῶν βαρβάρων, οἵ δὲ πεπαι- 
δευμένοι τῶν ἀπαιδεύτων προέχουσι, πρὸς δὲ τού- 
τοις διὰ μόνου τούτου δυνατόν ἐστιν ἕνα τῶν πολ- 

λῶν περιγενέσϑαι' καϑόλου δὲ φαίνεται πᾶν τὸ 
s) προτεϑὲν τοιοῦτον ὁποῖον ἂν ἡ τοῦ λέγοντος δύ- 

ναμὶς παραστήσῃ, καὶ τοὺς ἀγαϑοὺς ἄνδρας ἀξίους 
λόγου προσαγορεύομεν, ὡς τοῦτο τὸ πρωτεῖον 

τῆς ἀρετῆς περιπεποιημένους. εἰς πλείω δὲ μέρη 
τούτου διῃρημένου, συμβαίνει τὴν μὲν ποιητικὴν 

ss τέρπειν μᾶλλον ἥπερ ὠφελεῖν, τὴν δὲ νομοϑεσίαν 
6 κολάξειν, οὐ διδάσκειν, παραπλησίως δὲ καὶ τἄλλα 
μέρη τὰ μὲν μηδὲν συμβάλλεσϑαι πρὸς εὐδαιμο- 

18 ἔνα] τὸν ἕνα CF 20 προστεϑὲν CDE*, προστα- 
χϑὲν F'G! πραχϑὲν G?; corr. Wesseling 229 τοῦτο]: 

τούτους DF τὸ f. delendum. 

o 

«1 
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νίαν, τὰ δὲ μεμιγμένην ἔχειν τῷ συμφέροντι τὴν 
βλάβην, ἔνια δὲ κατεψεῦσϑαι τῆς ἀληϑείας, μόνην 
ὃξ τὴν ἱστορίαν, συμφωνούντων ἐν αὐτῇ τῶν λό- 
γῶν τοῖς ἔργοις, ἅπαντα τἄλλα χρήδιμα τῇ γραφῇ) 

περιειληφέναι. ὁδρᾶσϑαι γὰρ αὐτὴν προτρεπομένην 
ἐπὶ δικαιοσύνην, κατηγοροῦδσαν τῶν φαύλων, ἐγκω- 

μιάξουσαν τοὺς ἀγαϑούς, τὸ σύνολον ἐμπειρίαν με- 

γίστην περιποιοῦδαν τοῖς ἐντυγχάνουσι. 
Zhó καὶ ϑεωροῦντες ἡμεῖς δικαίας ἀποδοχῆς 

τυγχάνοντας τοὺς ταύτην πραγματευσαμένους προή- 

χϑημὲν ἐπὶ τὸν ὅμοιον τῆς ὑποϑέδεως ξῆλον. ἐπι- 
στήσαντες δὲ τὸν νοῦν τοῖς πρὸ ἡμῶν συγγραφεῦσιν 

ἀπεδεξάμεϑα μὲν ὡς ἕνι μάλιστα τὴν προαίρεσιν 
αὐτῶν, οὐ μὴν ἐξειργάσϑαι πρὸς τὸ συμφέρον καὶ 

τὸ δυνατὸν τὰς πραγματείας αὐτῶν ὑπελάβομεν. 

κειμένης γὰρ τοῖς ἀναγινώσκουσι τῆς ὠφελείας ἐν 
τῷ πλείστας καὶ ποικιλωτάτας περιστάσεις λαμβά- 

νειν, οἱ πλεῖστοι μὲν ἑνὸς ἔϑνους ἢ μιᾶς πόλεως 

αὐτοτελεῖς πολέμους ἀνέγραψαν, ὀλίγοι δ᾽ ἀπὸ τῶν 
ἀρχαίων χρόνων ἀρξάμενοι τὰς κοινὰς πράξεις ἐπε- 
χείρηδαν ἀναγράφειν μέχρι τῶν xo9' αὑτοὺς και- 
ρῶν, καὶ τούτων οἵ μὲν τοὺς οἰχείους χρόνους éxd- 

στοις οὐ παρέξευξαν, οἱ δὲ τὰς τῶν βαρβάρων πράξεις 

ὑπερέβησαν, ἔτι δ᾽ οἵ μὲν τὰς παλαιὰς μυϑολογίας 

διὰ τὴν δυσχέρειαν τῆς πραγματείας ἀπεδοκίμασαν, 

oí δὲ τὴν ὑπόστασιν τῆς ἐπιβολῆς οὐ συνετέλεσαν, 
μεσολαβηϑέντες τὸν βίον ὑπὸ τῆς πεπρωμένης. τῶν 
ὃὲ τὴν ἐπιβολὴν ταύτης τῆς πραγματείας πεποιημέ- 

14 καὶ] κατὰ Stephanus 16 τοῖς Wesseling, ἐν 
τοῖς DF?, ἐπὶ τοῖς CF! 18 ἑνὸς add. Porson. 

ὅ 
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vov οὐδεὶς προεβίβαδσε τὴν ἱστορίαν κατωτέρω τῶν 

"Μακεδονικῶν καιρῶν οἱ μὲν γὰρ εἰς τὰς Φιλίππου 
πράξεις, οἱ δ᾽ εἰς τὰς ᾿4λεξάνδρου, τινὲς δ᾽ εἰς τοὺς 

διαδόχους ἢ τοὺς ἐπιγόνους κατέστρεψαν τὰς συν- 

5 τάξεις᾽ πολλῶν δὲ καὶ μεγάλων τῶν μετὰ ταῦτα 
πράξεων ἀπολελειμμένων μέχρι τοῦ xo9' ἡμᾶς βίου 
τῶν ἱστοριογράφων οὐδεὶς ἐπεβάλετο αὐτὰς μιᾶς 

συντάξεως περιγραφῇ πραγματεύσασϑαι διὰ τὸ μέ- 

γεϑὸος τῆς ὑποθέσεως. διὸ xol ἐρριμμένων τῶν cs 
10 χρόνων καὶ τῶν πράξεων ἐν πλείοσι πραγματείαις 

7 καὶ διαφόροις συγγραφεῦσι δυσπερίληπτος ἡ τού- 

τῶν ἀνάληψις γίνεται καὶ δυδσμνημόνευτος. ἐξετά- 

ὄαντες οὖν τὰς ἑκάστου τούτων διαϑέσεις ἐκρί- 

vousv ὑπόϑεσιν ἱστορικὴν πραγματεύσασϑαν τὴν 
15 πλεῖστα μὲν ὠφελῆσαι δυναμένην, ἐλάχιστα δὲ τοὺς 

ἀναγινώδκοντας ἐνοχλήδουδσαν. εἰ γάρ τις τὰς εἰς 

μνήμην παραδεδομένας τοῦ σύμπαντος κόσμου πρά- 
ἕξεις, ὥσπερ τινὸς μιᾶς πόλεως, ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν 

ἀρχαιοτάτων χρόνων ἀναγράψαι κατὰ τὸ δυνατὸν 
50 μέχρι τῶν καϑ'’ αὑτὸν καιρῶν, πόνον μὲν ἂν πο- 

λὺν ὑπομείναι δῆλον ὅτι, πραγματείαν δὲ πασῶν 

εὐχρηστοτάτην συντάξαιτο τοῖς φιλαναγνωστοῦσιν. 

ἐξέσται γὰρ ἐκ ταύτης ἕκαστον πρὸς τὴν ἰδίαν ὑπό- 

στασιν ἑτοίμως λαμβάνειν τὸ χρήσιμον, ὥσπερ ἐκ 
οὐ μεγάλης ἀρυόμενον πηγῆς. τοῖς μὲν γὰρ ἐπιβαλ- 

. λομένοις διεξιέναι τὰς τῶν τοσούτων συγγραφέων 
ἱστορίας πρῶτον μὲν οὐ ῥάδιον εὐπορῆσαι τῶν εἰς 
τὴν χρείαν πιπτουσῶν βίβλων, ἔπειτα διὰ τὴν ἀνω- 

7 μιᾷ F 9 διερριμμένων  Hertlein 17 παραδιδο- 
μένας D 20 πολὺν om. D. 
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μαλέαν καὶ τὸ πλῆϑος τῶν συνταγμάτων δυσκατά- 

ληπτος γίνεται τελέως καὶ δυσέφικτος ἡ τῶν πεπρα- 
γμένων ἀνάληψις ἡ δ᾽ ἐν μιᾶρ συντάξεως περι- 

γραφῇ πραγματεία τὸ τῶν πράξεων εἰρόμενον ἔχουσα 

τὴν μὲν ἀνάγνωσιν ἑτοίμην παρέχεται, τὴν δ᾽ ἀνά- 5 
ληψιν ἔχει παντελῶς εὐπαρακολούϑητον. καϑόλου 

δὲ τῶν ἄλλων τοσοῦτον ὑπερέχευν ταύτην ἡγητέον 
00Q χρησιμώτερόν ἐότι τὸ πᾶν τοῦ μέρους καὶ τὸ 
συνεχὲς τοῦ διερρηγμένου, πρὸς δὲ τούτοιρ τὸ διη- 
κριβωμένον τοῖς χρόνοις τοῦ μηδὲ γινωσκομένου 10 
τίσιν ἐπράχϑη καιροῖς. 

“Διόπερ ἡμεῖς δρῶντες ταύτην τὴν ὑπόϑεσιν 

χρησιμωτάτην μὲν οὖσαν, πολλοῦ ὃὲ πόνου καὶ 
χρόνου προσδεομένην. τριάκοντα μὲν ἔτη περὶ αὐ- 
τὴν ἐπραγματεύϑημεν, μετὰ δὲ πολλῆς κακοπαϑείας 15 
καὶ κινδύνων ἐπήλθομεν πολλὴν τῆς vs ᾿Δ4σίας καὶ 
τῆς Εὐρώπης, ἵνα τῶν ἀναγκαιοτάτων καὶ πλείστων 

μερῶν αὐτόπται γενηθῶμεν᾽ πολλὰ γὰρ παρὰ τὰς 
ἀγνοίας τῶν τόπων διήμαρτον οὐχ οἷ τυχόντες τῶν 
συγγραφέων, ἀλλά τινες καὶ τῶν τῇ δόξῃ πεπρω- 30 
τευχότων. ἀφορμῇ δὲ πρὸς τὴν ἐπιβολὴν ταύτην 
ἐχρησάμεϑα μάλιστα μὲν τῇ πρὸς τὴν πραγματείαν 
ἐπυθυμίᾳ, δι’ ἣν πᾶσιν ἀνθρώποις τὸ δοκοῦν ἄπο- 
gov εἶναι τυγχάνει συντελείας, ἔπειτα καὶ τῇ 
ἐν Ῥώμῃ χορηγία τῶν πρὸς τὴν ὑποκειμένην 535 
ὑπόϑεσιν ἀνηκόντων. ἡ γὰρ ταύτης τῆς πόλεως 

2 καὶ δυσέφικτορ om. AE πεπραγματευμένων F 8 μιᾶς 
Schüfer, μεᾷ cod. 9 διῃρημένου CF 19 τυχόντες] μό- 
vov add. Ε΄ 94 τῇ — χορηγέᾳ Hertlein, διὰ τὴν — χορη- 
γίωαν libri — 25 ἐν) ἐν τῇ DF. 
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8 ὑπεροχή, διατείνουδα τῇ δυνάμει πρὸς τὰ πέρατα τῆς 

οἰκουμένης, ἑτοιμοτάτας καὶ πλείστας ἡμῖν ἀφορμὰς 
παρέσχετο παρεπιδημήσασιν ἐν αὐτῇ πλείω χρόνον. 
ἡμεῖς γὰρ ἐξ "4yvoíov τῆς Σικελίας ὄντες, καὶ 4 

5 διὰ τὴν ἐπιμιξίαν τοῖς ἐν τῇ νήσῳ πολλὴν ἐμπειρίαν 
τῆς Ῥωμαίων διαλέκτου περιπεποιμένοι, πάδας τὰς 
τῆς ἡγεμονίας ταύτης πράξεις ἀκριβῶς ἀνελάβομεν 

ἐκ τῶν παρ᾽ ἐκείνοις ὑπομνημάτων ἐκ πολλῶν χρόνων 
τετηρημένων. πεποιήμεθα δὲ τὴν ἀρχὴν τῆς ἱστορίας 5 

10 ἀπὸ τῶν μυϑολογουμένων παρ᾽ Ἤλλησέ τε καὶ βαρ- 
βάροις, ἐξετάσαντες τὰ παρ᾽ ἑκάστοις ἵστορούμενα 
κατὰ τοὺς ἀρχαίους χρόνους, ἐφ᾽ ὅσον ἡμῖν δύναμις. 

Ἐπεὶ δ᾽ ἡ μὲν ὑπόϑεσις ἔχει τέλος, αἱ βίβλοι 
δὲ μέχρι τοῦ νῦν ἀνέκδοτοι τυγχάνουσιν οὖσαι. βού- 

15 Aot βραχέα προδιορίσαι περὶ ὅλης τῆς πραγματείας. 

|. τῶν γὰρ βίβλων ἡμῖν ἕξ μὲν αἱ πρῶται περιέχονσι 
τὰς πρὸ τῶν Τρωικῶν πράξεις καὶ μυϑολογίας, καὶ 

τούτων αἱ μὲν προηγούμεναι τρεῖς τὰς βαρβαρικάς, 
αἱ δ᾽ ἑξῆς σχεδὸν τὰς τῶν Ελλήνων ἀρχαιολογίας» 

20 ἐν ὃὲ ταῖς μετὰ ταύτας ἕνδεκα τὰς ἀπὸ τῶν Τρωικῶν 
κοινὰς πράξεις ἀναγεγράφαμεν ἕως τῆς ᾿Αλεξάνδρου 

τελευτῆς ἐν δὲ ταῖς ξξῆς εἴκοσι καὶ τρισὶ βέβλοις 
τὰς λοιπὰς ἁπάδας κατετάξαμεν μέχρι τῆς ἀρχῆς τοῦ 

συστάντος πολέμου Ῥωμαίοις πρὸς Κελτούς, καϑ' 

85 ὃν ἡγούμενος Γάιος ἸΙούλιορ Καῖσαρ ὁ διὰ τὰς πρά- 
ἕξεις προδαγορευϑεὶς ϑεὸς κατεπολέμησε μὲν τὰ 
πλεῖστα καὶ μαχιμώτατα τῶν Κελτῶν ἔϑνη. προεβί- 
βασε δὲ τὴν ἡγεμονίαν τῆς Ῥώμης μέχρι τῶν 

eo 

1 

4 ἀγγυρίου D, ἀργυρίου và γένος CF 16 ἡμῖν ἕξ μὲν 
aí] ἡμῖν ἕξ at D, af μὲν ἕξ conicio. 
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Βρεττανικῶν νήσων᾽ τούτου δ᾽ αἱ πρῶται πράξεις 
ἐπετελέσϑησαν ὀλυμπιάδος τῆς ἑκατοστῆς καὶ ὀγδο- 
ηκοστῆς κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος ἐπ᾽ ἄρχοντος ᾿49η- 
vq6w Ἡρώδου. 

Τῶν δὲ χρόνων τούτων περιειλημμένων ἐν 
ταύτῃ τῇ πραγματείᾳ τοὺς μὲν πρὸ τῶν Τρωικῶν 
οὐ διοριξόμεϑα βεβαίως διὰ τὸ μηδὲν παράπηγμα 

παρειληφέναι περὶ τούτων πιστευόμενον, ἀπὸ δὲ 
τῶν Τρωικῶν ἀκολούϑως ᾿4πολλοδώρῳ τῷ ᾿4ϑηναίῳ 
τίϑεμεν ὀγδοήκοντ᾽ ἔτη πρὸς τὴν κάϑοδον τῶν Ἥρα- 

κλειδῶν, ἀπὸ δὲ ταύτης ἐπὶ τὴν πρώτην ὀλυμπιάδα 
δυσὶ λείποντα τῶν τριακοσίων καὶ τριάκοντα, συλ- 
λογιξόμενοι τοὺς χρόνους ἀπὸ τῶν ἐν “ακεδαίμονι 

βασιλευσάντων, ἀπὸ δὲ τῆς πρώτης ὀλυμπιάδος εἰς 

τὴν ἀρχὴν τοῦ Κελτικοῦ πολέμου. ἣν τελευτὴν πε- 

πονήμεϑα τῆς ἱστορίας, ἑπτακόσια καὶ τριάκοντα" 

ὥστε τὴν ὅλην πραγματείαν ἡμῶν τετταράκοντα 
βίβλων οὖσαν περιέχειν ἔτη δυσὶ λείποντα τῶν χι- 
λίων ἑκατὸν τετταράκοντα χωρὶς τῶν χρόνων τῶν 

περιεχόντων τὰς πρὸ τῶν Τρωικῶν πράξεις. 

Ταῦτα μὲν οὖν ἀκριβῶς προδιωρισάμεϑα, βου- 
λόμενοι τοὺς μὲν ἀναγινώσκοντας εἰς ἔννοιαν ἀγα- 

γεῖν τῆς ὕλης προϑέσεως, τοὺς δὲ διασκευάξειν 
εἰωϑότας τὰς βίβλους ἀποτρέψαι τοῦ λυμαίνεσϑαι 

τὰς ἀλλοτρίας πραγματείας. ἡμῖν δὲ παρ᾽ ὅλην τὴν 
ἱστορίαν τὰ μὲν γραφέντα καλῶς μὴ μετεχέτω φϑόνου, 

τὰ δὲ ἀγνοηθέντα τυγχανέτω διορϑώσεως ὑπὸ τῶν 
8 δυνατωτέρων. διεληλυϑότες δὲ ὑπὲρ ὧν προῃρού- 

2 ἀπετελέσθησαν CF 8 πρῶτον] τρίτον Holzapfel. 

e 
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μεϑα, τὴν ἐπαγγελίαν τῆς γραφῆς βεβαιοῦν ἐγχει- 
ρήσομεν. : 

Περὶ μὲν oov ϑεῶν τίνας ἐννοίας ἔσχον ot πρῶ- 

τοι κχαταδείξαντες τιμᾶν τὸ ϑεῖον, καὶ τῶν μυϑο- 
5 λογουμένων περὶ ἑκάστου τῶν ἀϑανάτων, τὰ μὲν 
πολλὰ συντάξασϑαι παρήσομεν κατ᾽ ἰδίαν διὰ τὸ 
τὴν ὑπόϑεσιν ταύτην πολλοῦ λόγου προσδεῖσϑαι, 
ὅσα δ᾽ ἂν ταῖς προκειμέναις ἱστορίαις οἰχεῖα δό- 

ξωμεν ὑπάρχειν, παραϑήδομεν ἐν κεφαλαίοις. ἵνα 

10 μηδὲν τῶν ἀκοῆς ἀξίων ἐπιξητῆται. περὶ δὲ τοῦ 
11 γένους τῶν ἁπάντων ἀνθρώπων καὶ τῶν πραχϑέν- 

τῶν ἐν τοῖς γνωριξομένοις μέρεσι τῆς οἰκουμένης, 
ὡς ἂν ἐνδέχηται περὶ τῶν οὕτω παλαιῶν, ἀκριβῶς 
ἀναγράψομεν ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων yoóvov ἀρξά- 

15 μενοι. περὶ τῆς πρώτης τοίνυν γενέσεως τῶν ἀν- 
ϑρώπων διτταὶ γεγόνασιν ἀποφάδεις παρὰ τοῖς νο- 

μιμωτάτοις τῶν τε φυσιολόγων καὶ τῶν ἱστορικῶν" 

οὗ μὲν γὰρ αὐτῶν ἀγέννητον καὶ ἄφϑαρτον ὑποστη- 
σάμενοι τὸν κόσμον, ἀπεφήναντο καὶ τὸ γένος τῶν 

40 ἀνθρώπων ἐξ αἰῶνος ὑπάρχειν, μηδέποτε τῆς αὐτῶν 

τεκνώσεως ἀρχὴν ἐσχηκυίας" οἱ δὲ γεννητὸν καὶ 
φϑαρτὸν εἶναι νομίσαντες ἔφησαν ὁμοίως ἐκείνῳ 
τοὺς ἀνθρώπους τυχεῖν τῆς πρώτης γενέσεως ὧρι- 

δμένοις χρόνοις. 

4 τιμᾶν om. D καὶ περὶ τῶν μυϑολογουμένων ἕκά- 
στου codices (et Euseb. praep. ev. I 7, 1); corr. Dindorf 
(cf. IV 6, 1) 6 παρήσομεν Madvig, πειρασόμεϑα libri 
8 οἰκεῖα scripsi, ἐοικότα libri 16 παρὰ τοῖς ὀνομαστοτα- 
τοις καὶ νομιμωτάτοις D 99 ἄφϑαρτον C; καὶ φϑαρτον 
om. Β 22 ἐκείνῳ Rhodoman, ἐκδένοις codices, ἐκεένῳ καὶ 
Hertlein. 

2 
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Κατὰ γὰρ τὴν ἐξ ἀρχῆς τῶν ὅλων σύστασιν μίαν 

ἔχειν ἰδέαν οὐρανόν τε καὶ γῆν, μεμιγμένης αὐτῶν 
τῆς φύσεως" μετὰ δὲ ταῦτα διαστάντων τῶν σωμά- 

. τῶν ἀπ᾽ ἀλλήλων, τὸν μὲν κόσμον περιλαβεῖν ἅπα- 

e 

σαν τὴν ὁρωμένην ἐν αὐτῷ σύνταξιν, τὸν δ᾽ ἀέρα s 
κινήδεως τυχεῖν συνεχοῦς, καὶ τὸ μὲν πυρῶδες αὐ- 
τοῦ πρὸς τοὺς μετεωροτάτους τόπους συνδραμεῖν, 

ἀνωφεροῦς οὔσης τῆς τοιαύτης φύσεως διὰ τὴν κου- 
φότητα᾽ ἀφ᾽ ἧς αἰτέας τὸν μὲν ἥλιον καὶ τὸ λοιπὸν 
πλῆϑος τῶν ἄστρων ἐναποληφϑῆναι τῇ πάσῃ δίνῃ" i 

τὸ δὲ λυῶδες καὶ ϑολερὸν μετὰ τῆς τῶν ὑγρῶν 
συγκρίδεως ἐπὶ ταὐτὸ καταστῆναι διὰ τὸ βάρος" 

εἰλούμενον δ᾽ ἐν ἑαυτῷ συνεχῶς καὶ συστρεφόμενον 
ἐκ μὲν τῶν ὑγρῶν τὴν ϑάλατταν, ἐκ δὲ τῶν στε- 
φεμνιωτέρων ποιῆσαι τὴν γῆν πηλώδη καὶ παν- 15 

τελῶς ἁπαλήν. ταύτην δὲ τὸ μὲν πρῶτον τοῦ περὶ 
τὸν ἥλιον πυρὸς καταλάμψαντος πῆξιν λαβεῖν, ἔπειτα 
διὰ τὴν ϑερμασίαν ἀναξυμουμένης τῆς ἐπιφανείας 

συνοιδῇῆσαί τινα τῶν ὑγρῶν κατὰ πολλοὺς τόπους, 
καὶ γενέσϑαι περὶ αὐτὰ σηπεδόνας ὑμέσι λεπτοῖς 30 
περιεχομένας᾽ ὅπερ ἐν τοῖς ἕλεσι καὶ τοῖς λιμνά- 
foveo. τῶν τόπων ἔτι καὶ νῦν δρᾶσϑαι γινόμενον, 
ἐπειδὰν τῆς χώρας κατεψυγμένης ἄφνω διάπυρος 

ὁ ἀὴρ γένηται, μὴ λαβὼν τὴν μεταβολὴν ἐκ τοῦ 11 
κατ΄ ὀλίψον. ξωογονουμένων δὲ τῶν ὑγρῶν διὰ 25 
τῆς ϑερμασίας τὸν εἰρημένον τρόπον τὰς μὲν νύχτας 
λαμβάνειν αὐτίκα τὴν τροφὴν éx τῆς πιπτούσης 

19 καταστῆναι) κατενεχϑῆναι C 18 καὶ συστρεφόμενον 
συνεχῶς vulg. 19 ἀνοιδῆσαι Reiske 24 ὁ om. DF 
(Euseb.). 
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ἀπὸ τοῦ περιέχοντος ὁμίχλης, τὰς δ᾽ ἡμέρας ὑπὸ 

τοῦ καύματος στερεοῦσθϑαι᾽' τὸ δ᾽ ἔσχατον τῶν 

κυοφορουμένων τὴν τελείαν αὔξησιν λαβόντων, καὶ 
τῶν ὑμένων διακαυϑέντων τε καὶ περιρραγέντων, 

5 ἀναφυῆναι παντοδαποὺς τύπους ξῴων. τούτων δὲ 

τὰ μὲν πλείστης ϑερμασίας κεκοινωνηκότα πρὸς 
τοὺς μετεώρους τόπους ἀπελθεῖν γενόμενα πτηνά, 
τὰ δὲ γεώδους ἀντεχόμενα συγκρίσεως ἐν vif τῶν 
ἑρπετῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐπιγείων τάξει κατ- 

10 αρυϑμηϑῆναι, τὰ δὲ φύσεως ὑγρᾶς μάλιστα μετειλη- 
φότα πρὸς τὸν ὁμογενῇ τόπον συνδραμεῖν, ὀνομα- 
σϑέντα πλωτά. τὴν δὲ γῆν ἀεὶ μᾶλλον στερεουμένην 

15 

20 

25 

ὑπό vs τοῦ περὶ τὸν ἥλιον πυρὸς καὶ τῶν πνευ- 

μάτων τὸ τελευταῖον μηκέτι δύνασϑαι μηδὲν τῶν 
μειξόνων ξωογονεῖν, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς πρὸς ἄλληλα μέ- 

ξεως ἕκαστα γεννᾶσϑαι τῶν ἐμψύχων. ἔοικε δὲ περὶ 
τῆς τῶν ὅλων φύδεως οὐδ᾽ Εὐριπίδης διαφωνεῖν 

τοῖς προειρημένοις, μαϑητὴς ὧν ᾿Αναξαγόρου τοῦ 

φυσικοῦ" ἐν γὰρ τῇ ΜΜελανέππῃ τίθησιν οὕτως, 
ὡς οὐρανός τὸ γαῖά v ἦν μορφὴ μία' 
ἐπεὶ δ’ ἐχωρίσϑησαν ἀλλήλων δίχα, 
τίκτουσι πάντα κἀνέδωκαν εἰς φάος, 

δένδρη, πετηνά, ϑῆρας, οὕς 9' ἅλμη τρέφει, 
γένος τε ϑνητῶν. E 

Καὶ περὶ uiv τῆς πρώτης τῶν ὅλων γενέσεως 8 
τοιαῦτα παρειλήφαμεν, τοὺς δὲ ἐξ ἀρχῆς γεννηϑέν- 

6 ἀναφυῆναι] καὶ φανῆναι add. D; ἀναφυσηϑῆναι for- 
lasse 2ὅ καὶ περὶ --- παρειλήφαμεν CFGLM (et Euseb. 
pr. ev. 1 7, 10); καὶ περὶ ... τῶν ὅλων ἀλύγων γενέσεως 
τοιαῦτα περιειλήφαμεν᾽ τοὺς δὲ (τῶν ὅλων — δὲ om, ABEN) 
τοῦ ξωογονεῖν τὴν γῆν, εἰ καὶ παράδοξον εἶναί τισι φαίνε- 
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τας τῶν ἀνθρώπων φασὶν ἐν ἀτάκτῳ καὶ ϑηριώδει 
βίῳ καϑεστῶτας δποράδην ἐπὶ τὰς νομὰς ἐξιέναι, 
καὶ προσφέρεσϑαι τῆς τε βοτάνης τὴν προσηνεστά- 

την καὶ τοὺς αὐτομάτους ἀπὸ τῶν δένδρων καρπούς. 

καὶ πολεμουμένους μὲν ὑπὸ τῶν ϑηρίων ἀλλήλοις 5 
βοηϑεῖν ὑπὸ τοῦ συμφέροντος διδασκομένους, ἀϑροι- 
ξομένους δὲ διὰ τὸν φόβον ἐπιγινώσκειν ἐκ τοῦ 

κατὰ μικρὸν τοὺς ἀλλήλων τύπους. τῆς φωνῆς δ᾽ 

ἀσήμου καὶ συγκεχυμένης οὔσης ἐκ τοῦ κατ᾽ ὀλίγον 
διαρθροῦν τὰς λέξεις, καὶ πρὸς ἀλλήλους τυϑέντας 
σύμβολα περὶ ἑκάστου τῶν ὑποκειμένων γνώριμον 

σφίσιν αὐτοῖς ποιῆσαι τὴν περὶ ἁπάντων ἕρμη- 
νείαν. τοιούτων δὲ συστημάτων γινομένων xc9' 
ἅπασαν τὴν οἰκουμένην, οὐχ ὁμόφωνον πάντας 

ἔχειν τὴν διάλεκτον, ἑκάστων ὡς ἔτυχε συνταξάν- 
τῶν τὰς λέξεις" διὸ καὶ παντοίους τε ὑπάρξαι 

χαρακτῆρας διαλέχτων καὶ τὰ πρῶτα γενόμενα 
συστήματα τῶν ἁπάντων ἐθνῶν ἀρχέγονα γενέσϑαι. 
τοὺς οὖν πρώτους τῶν ἀνθρώπων μηδενὸς τῶν 
πρὸς βίον χρησίμων εὑρημένου ἐπιπόνως διάγειν, 

8 

ται, τὴν τότε ἐνέργειαν φασὶ καὶ τὰ μέχρι νῦν γινόμενα 
μαρτυρεῖν «ἑαυτοῖς. κατὰ γὰρ τὴν Θηβαίδα τῆς Αἰγύπτου 
«o9 00g ἂν καιροὺς πλεονάσῃ τὴν ἀνάβασιν ὃ Νεῖλος καὶ 
τῆς μὲν γῆς διὰ τοῦτο καϑύγρου γινομένης, τῆς δὲ περὶ τὸν 
ἥλιον ϑερμασίας ἄφνω προσπεσούσης καὶ διὰ τοῦτο κατὰ 
πολλοὺς τόπους τῆς ἐπιφανείας σήψεως, γενομένης, πλῆϑος 
μυῶν ἐκ γῆς ἀναρέθμητον γεννᾶσθαι. ὑπό T οὖν τῆς γῆς 
σκληρᾶς γεγενημένης καὶ τοῦ περιέχοντος ἀέρος οὐκέτι δια- 
τηροῦντος τὴν ἐξ ἀρχῆς εὐκρασίαν (εὐταξίαν καὶ εὐκρα- 
σίαν ABEN), φύεται ξώα, φανερὸν εἶναι λέγουσι, διότι κατὰ 
τὴν ἐξ ἀρχῆς τῶν oiov γένεσιν ἐκ τῆς γῆς συνέβαινε ξωο- 
γονεῖσϑαι παντοίας φύσεις ἐμψύχων ABDEN — cf. 10, 2 

9 οὔσης] ὑπαρχούσης CF (Euseb.). 

12 

to 0 
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γυμνοὺς uiv ἐσθῆτος ὄντας, οἰκήσεως δὲ καὶ πυρὸς 

ἀήϑεις, τροφῆς δ᾽ ἡμέρου παντελῶς ἀνεννοήτους. 
καὶ γὰρ τὴν συγκομιδὴν τῆς ἀγρίας τροφῆς ἀγνο- 

οὔντας μηδεμίαν τῶν καρπῶν εἰς τὰς ἐνδείας ποι- 

5 εἴσϑαι παράϑεσιν' διὸ καὶ πολλοὺς αὐτῶν ἀπόλλυ- 

ὅϑαι κατὰ τοὺς χειμῶνας διά τε τὸ ψῦχος καὶ τὴν 

᾿δπάνιν τῆς τροφῆς. ἐκ δὲ τοῦ κατ᾽ ὀλίγον ὑπὸ τῆς 
πείρας διδασκομένους εἴς τε τὰ δπήλαια καταφεύ- 

γειν ἐν τῷ χειμῶνι καὶ τῶν καρπῶν τοὺς φυλάτ- 

10 τεσϑαι δυναμένους ἀποτίϑεσϑαι. γνωσϑέντος δὲ τοῦ 

πυρὸς καὶ τῶν ἄλλων τῶν χρησίμων κατὰ μικρὸν 

καὶ τὰς τέχνας εὑρεϑῆναι καὶ τἄλλα τὰ δυνάμενα 
τὸν κοινὸν βίον ὠφελῆσαι. καϑόλου γὰρ πάντων 

τὴν χρείαν αὐτὴν διδάσκαλον γενέσϑαι τοῖς ἀνθρώ- 
ιό ποις, ὑφηγουμένην οἰκείως τὴν ἑκάστου μάϑησιν 

εὐφυεῖ ξῴῳ καὶ συνεργοὺς ἔχοντε πρὸς ἅπαντα χεῖς- 

ρας καὶ λόγον καὶ ψυχῆς ἀγχίνοιαν. 

Καὶ περὶ μὲν τῆς πρώτης γενέσεως τῶν ἀν- 

ϑρώπων καὶ τοῦ παλαιοτάτου βίου toig ῥηϑεῖσιν 

20 ἀρκεσϑησόμεϑα, στοχαξόμενοι τῆς συμμετρίας. περὶ 
δὲ τῶν πράξεων τῶν παραδεδομένων μὲν εἰς μνή- 
μην, γενομένων δὲ ἐν τοῖς γνωριξομένοις τόποις 
τῆς οἰκουμένης, διεξιέναι πειρασόμεϑα. τοὺς μὲν 
οὖν πρώτους ὑπάρξαντας βασιλεῖς οὔτ᾽ αὐτοὶ λέγειν 

8ὅ ἔχομεν οὔτε τῶν ἱστορικῶν τοῖς ἐπαγγελλομένοις 
εἰδέναι συγκατατιϑέμεϑα᾽ ἀδύνατον γὰρ τὴν εὕρε- 
σιν τῶν γραμμάτων οὕτως εἶναι παλαιὰν ὥστε 
τοῖς πρώτοις βασιλεῦσιν ἡλικιώτιδα γενέσθαι" εἰ 

1 τοῦ Schüfer, τούτον codices 8 καταφυγεῖν D 

12 ἐξευρεθῆναι C 234 οὖν om. D. 

10 

9 

τῷ 
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δέ τις καὶ τοῦτο συγχωρήδαι, τό γε τῶν (Goroguo- 

γράφων γένος παντελῶς φαίνεται νεωστὶ τῷ κοινῷ 

8 βίῳ συνεσταμένον. περὶ δὲ τῆς τοῦ γένους ἀρχαιό- 
τητος οὐ μόνον ἀμφισβητοῦσιν Ἕλληνες, ἀλλὰ καὶ 13 
πολλοὶ τῶν βαρβάρων, ἑαυτοὺς αὐτόχϑονας Afyov-5 
τες καὶ πρώτους τῶν ἁπάντων ἀνθρώπων εὑρετὰς 
γενέσϑαι τῶν ἐν τῷ βίῳ χρησίμων, καὶ τὰς γενο- 

μένας παρ᾽ αὐτοῖς πράξεις ἐκ πλείστων χρόνων 
4 ἀναγραφῆς ἠξιῶσϑαι. ἡμεῖς δὲ περὶ μὲν τῆς ἑκά- 
στῶν παλαιότητος τἀκριβὲς καὶ τίνων προτερεῖ τὰ 10 

ἔϑνη τῶν ἄλλων τοῖς χρόνοις καὶ πόσοις ἔτεσιν οὐκ 

ἂν διορισαίμεϑα, τὰ δὲ λεγόμενα παρ᾽ ἑκάστοις 

περὶ τῆς ἀρχαιότητος καὶ τῶν παλαιῶν πράξεων ἐν 
κεφαλαίοις ἀναγράψομεν, στοχαξόμενοι τῆς συμμε- 

ὃ τρίας. περὶ πρώτων δὲ τῶν βαρβάρων διέξιμεν, 
οὐκ ἀρχαιοτέρους αὐτοὺς ἡγούμενοι τῶν ᾿Ελλήνων, 
καϑάπερ Ἔφορος εἴρηκεν, ἀλλὰ προδιελϑεῖν βουλό- 
μενοι τὰ πλεῖστα τῶν περὶ αὐτούς, ὅπως ἀρξάμε- 
voL τῶν παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἱστορουμένων μηδεμίαν 
ἐν ταῖς ἀρχαιολογίαις ἑτερογενῆ πρᾶξιν παρεμβά- 30 

6 λωμεν. ἐπεὶ δὲ κατὰ τὴν Αἴγυπτον ϑεῶν τε γενέ- 
σεις ὑπάρξαι μυϑολογοῦνται, αἵ ze τῶν ἄστρων 
ἀρχαιόταται παρατηρήσεις εὑρῆσϑαι λέγονται. πρὸς 
$3 τούτοις πράξεις ἀξιόλογοι καὶ πολλαὶ μεγάλων 

ἀνδρῶν ἱστοροῦνται, ποιησόμεϑα τῆς ἱστορίας τὴν 95 
ἀρχὴν διὰ τῶν κατ᾽ Αἴγυπτον πραχϑέντων. 

10 Φασὶ τοίνυν Αἰγύπτιοι κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς τῶν 
ὅλων γένεσιν πρώτους ἀνθρώπους γενέσϑαι κατὰ 
τὴν Αἴγυπτον διά τε τὴν εὐκρασίαν τῆς χώρας καὶ 
διὰ τὴν φύσιν τοῦ Νείλου. τοῦτον γὰρ πολύγο- 80 

μά ὅ 



BENE 

| I 9. 10. 11 

| vov ὄντα καὶ τὰς τροφὰς αὐτοφυεῖς παρεχόμενον 

| ῥαδίως ἐκτρέφειν τὰ ξωογονηθέντα᾽ τήν τε yàg τοῦ 
καλάμου ῥίζαν καὶ τὸν λωτόν, ἔτι δὲ τὸν Αἰγύπτιον 
κύαμον καὶ τὸ καλούμενον χορδαῖον καὶ πολλὰ τοι- 

6 αὖϑ'᾽ ἕτερα τροφὴν ἑτοίμην παρέχεσϑαι τῷ γένει 
τῶν ἀνθρώπων. τῆς δ᾽ ἐξ ἀρχῆς παρ᾽ αὐτοῖς ξωογο- 2 
νέας τεκμήριον πειρῶνται φέρειν τὸ καὶ νῦν ἔτι τὴν 
ἐν Θηβαΐδι χώραν κατά τινας καιροὺς τοσούτους 
wel τηλικούτους μῦς γεννᾶν ὥστε τοὺς ἰδόντας τὸ 

10 γινόμενον ἐκπλήττεσϑαι᾽ ἐνίους γὰρ αὐτῶν Fog μὲν 
τοῦ στήϑους καὶ τῶν ἐμπροσθίων ποδῶν διατετυ- 

σ΄ῶσϑαι καὶ κίνησιν λαμβάνειν, τὸ δὲ λοιπὸν τοῦ 
σώματος ἔχειν ἀδιατύπωτον, μενούσης ἔτι κατὰ 
φύσιν τῆς βώλου. ἐκ τούτου δ᾽ εἶναι φανερὸν ὅτι a 

1ὸ κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς τοῦ κόσμου σύστασιν τῆς γῆς 

14 εὐχράτου καϑεστώσης μάλιστ᾽ ἂν ἔσχε τὴν γένεσιν 
τῶν ἀνθρώπων ἡ κατ᾿ Αἴγυπτον χώρα καὶ γὰρ 
νῦν, οὐδαμοῦ τῆς ἄλλης γῆς φυούσης οὐδὲν τῶν 
τοιούτων, ἐν μόνῃ ταύτῃ Ξϑεωρεῖσθαί τινὰ τῶν 

40 ἐμψύχων παραδόξως ξωογονούμενα. καϑόλου ὃὲ 4 
λέγουσιν, slve κατὰ τὸν ἐπὶ “ευκαλέωνος γενόμενον 

κατακλυσμὸν ἐφθάρη τὰ πλεῖστα τῶν (oov, εἰκὸς 
μάλιστα διασεσῶσϑαι τοὺς κατὰ τὴν «Αἴγυπτον ὑπὸ 
τὴν μεσημβρίαν κατοικοῦνταρ, ὧς ἂν τῆς χώρας 

56 αὐτῶν οὔσης ἀνόμβρου κατὰ τὸ πλεῖστον, εἴτε, καϑ- 
ἅπερ τινές φαῦι, παντελοῦς γενομένης τῶν ἐμψύ- 

χῶν φϑορᾶς ἡ γῆ πάλιν ἐξ ἀρχῆς καινὰς ἤνεγκε ᾿ 

7 τεκμήριον ἀπόδειξιν πειρῶνται D; utrum est glossema ? 
ὃ ἐν τῇ O. χώρᾳ F 12 καὶ σκαρίξειν καὶ κίνησιν λαμ- 
βάνειν D; κένησιν λαμβάνειν glossemati similius. 

ῬΙΟΡΟΒΟΒ I. 9 
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τῶν ξῴων φύσεις, ὅμως καὶ κατὰ τοῦτον τὸν λόγον 
πρέπειν τὴν ἀρχηγὸν τῶν ἐμψύχων γένεσιν προόσ- 

δ ἄπτειν ταύτῃ τῇ χώρᾳ. τῆς γὰρ παρὰ τοῖς ἄλλοις 

ἐπομβρίας τῷ παρ᾽ ἑαυτοῖς γινομένῳ καύματι μιγεί- 
ὅης síixóg εὐχρατότατον γενέσθαι τὸν ἀέρα πρὸς ὕ 

e τὴν ἐξ ἀρχῆς τῶν πάντων ξωογονίαν. καὶ γὰρ ἔν 
τοῖς καϑ᾽ ἡμᾶς ἔτι χρόνοις κατὰ τὴν ἐπίκλυστον 

Αἴγυπτον ἐν τοῖς ὀψίμοις τῶν ὑδάτων φανερῶς 

7 ὁρᾶσϑαι γεννωμένας φύσεις ἐμψύχων" ὅταν γὰρ τοῦ 

11 

Pol 

ποταμοῦ τὴν ἀναχώρησιν ποιουμένου τὴν πρώτην 10 
τῆς ἰλύος ὁ ἥλιος διαξηράνῃ, φασὶ συνίστασϑαι ξῷα, 
τινὰ μὲν εἰς τέλος ἀπηρτισμένα, τινὰ δὲ ἡμιτελῆ 
καὶ πρὸς αὐτῇ συμφυῆ τῇ γῇ. 

Τοὺς δ᾽ οὖν κατ᾿ Δἴγυπτον ἀνθρώπους τὸ 
παλαιὸν γενομένους, ἀναβλέψαντας εἰς τὸν κόσμον 18 

καὶ τὴν τῶν ὕλων φύσιν καταπλαγέντας τὲ καὶ 
ϑαυμάσαντας, ὑπολαβεῖν εἶναι δύο ϑεοὺς ἀιδίους 
ve καὶ πρώτουρ, τόν τε ἥλιον καὶ τὴν σελήνην, ὧν 
τὸν μὲν Ὄσιριν, τὴν δὲ Ἶσιν ὀνομάσαι, ἀπό τινος 
ἐτύμου τεϑείδσης ἑκατέρας τῆς προσηγορίας ταύτης. 30 

μεϑερμηνευομένων γὰρ τούτων εἰς τὸν Ἑλληνικὸν 
τῆς διαλέκτου τρόπον εἶναι τὸν μὲν Ὄσιριν πολυ- 
όφϑαλμον, εἰκότως᾽ πανταχῇ γὰρ ἐπιβάλλοντα τὰς 
ἀκτῖνας ὥσπερ ὀφθαλμοῖς πολλοῖς βλέπειν ἅπασαν 

γῆν καὶ θάλατταν. καὶ τὸν ποιητὴν δὲ λέγειν σύμ- 55 
φωνα τούτοις 

ἠέλιός 8ϑ᾽, ὃς πάντ᾽ ἐφορᾷ καὶ πάντ᾽ ἐπακούει. 

4 ἑαυτῆς D, αὐτοῖς 1' 1 ἐπίκαυστον CF 18 πρὸς 
βώλῳ add. D, κατὰ μέρος Hertlein καὶ προσφυῆ α 
conicio τῆς γῆς D 16 τε om. vulg. 2428 πάντη op 
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τῶν δὲ παρ᾽ Ἕλλησι παλαιῶν μυϑολόγων τινὲς τὸν 
Ὄσιριν Διόνυσον προσονομάξουσι καὶ Σείριον παρ- 

15 ὠνύμως᾽ ὧν Εὔμολπος μὲν ἐν τοῖς Βακχικοῖς ἔπεσί 
φησιν 

5  ἀστροφαῆ Zl.óvvGov ἐν ἀκτίνεσσι πυρωπόν, 

Ὀρφεὺς δὲ ᾿ 
τούὐύνεκά μὲν καλέουσι Φάνητά ve καὶ ΖἹιόνυσον. 

φασὶ δέ τινες καὶ τὸ ἔναμμα αὐτῷ τὸ τῆς νεβρίδος 

ἀπὸ τῆς τῶν ἄστρων ποικιλίας περιῆφϑαι. τὴν δὲ 
10 Ἶσιν μεϑερμηνευομένην εἶναι παλαιάν, τεϑειμένης 

τῆς προσηγορίας ἀπὸ τῆς ἀιδίου καὶ παλαιᾶς γενέ- 
650g. κέρατα δ᾽ αὐτῇ ἐπιτιϑέασιν ἀπό τε τῆς ὄψεως 

ἣν ἔχουσα φαίνεται xa9' ὃν ἂν χρόνον ὑπάρχῃ 

μηνοειδής,. καὶ ἀπὸ τῆς καϑιερωμένης αὐτῇ βοὸς 
15 παρ᾽ Αἰγυπτίοις. τούτους δὲ τοὺς ϑεοὺς ὑφίστανται 

τὸν σύμπαντα κόσμον διοικεῖν τρέφοντάς Ts καὶ 
αὔξοντας πάντα τριμερέδιν ὥραις ἀοράτῳ κινήσει 
τὴν περίοδον ἀπαρτιξούδσαις, τῇ τε ἐαρινῇ καὶ 9ε- 
ρινῇ καὶ χειμερινῇ᾽ ταύτας δ᾽ ἐναντιωτάτην ἀλλήλαις 

80 τὴν φύσιν ἐχούσας ἀπαρτίξειν τὸν ἐνιαυτὸν ἀρίστῃ 
συμφωνίᾳ᾽ φύσιν δὲ συμβάλλεσϑαι πλείστην εἰς τὴν 
τῶν ἁπάντων ξωογονίαν τῶν ϑεῶν τούτων τὸν μὲν 
πυρώδους καὶ πνεύματος, τὴν δὲ ὑγροῦ καὶ ξηροῦ, 
κοινῇ δ᾽ ἀμφοτέρους ἀέρος᾽ καὶ διὰ τούτων πάντα 

35 γεννᾶσϑαι καὶ τρέφεσϑαι. διὸ καὶ τὸ μὲν ἅπαν 
σῶμα τῆς τῶν ὅλων φύσεως ἐξ ἡλίου καὶ σελήνης 

1 τὸν Ὄσιριν om. D 2. ἐπονομάξουσι CF σίριον D 
5 ἀστροφανῇῆ CD 9. διῆφϑαι D 12 περιτιϑέασιν CF 
15 ὑφίστανται] ἄν τις προβάλλονται add. D 20 τὴν φύσιν 
ἀλλήλαις CF 51 φύσιν] φασὶν Reiske πλεῖστα Wess. 

9* 

8 

i» 
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ἀπαρτίξζεσθϑαι, và δὲ τούτων μέρη πέντε và προειρη- 
μένα, τό τε πνεῦμα καὶ τὸ πῦρ καὶ τὸ ξηρόν, ἔτι δὲ 
τὸ ὑγρὸν καὶ τὸ τελευταῖον τὸ ἀερῶδες, ὥσπερ ἐπ᾽ 
ἀνθρώπου κεφαλὴν καὶ χεῖρας καὶ πόδας καὶ τἄλλα 

μέρη καταριϑμοῦμεν, τὸν αὐτὸν τρόπον τὸ σῶμα 
τοῦ xócuov συγκεῖσϑαι πᾶν ἐκ τῶν προειρημένων. 

12voírov δ᾽ ἕκαστον ϑεὸν νομίδαι καὶ προσηγορίαν 
ἰδίαν ἑκάστῳ ϑεῖναι κατὰ τὸ οἰκεῖον τοὺς πρώτους 
διαλέκτῳ χρησαμένους διηρϑρωμένῃ τῶν κατ᾽ Alyvz- 

ῳ τὸν ἀνθρώπων. τὸ μὲν οὖν πνεῦμα Ζ]ία προσαγο- 
ρεῦσαι μεϑερμηνενομένης τῆς λέξεως, ὃν αἴτιον ὄντα 
τοῦ ψυχικοῦ τοῖς ξῴοις ἐνόμισαν ὑπάρχειν πάντων 
οἷονεί τινὰ πατέρα. συμφωνεῖν ὃὲ τούτοις φασὶ 
καὶ τὸν ἐπιφανέστατον τῶν παρ᾽ "EAM ποιητῶν 
ἐπὶ τοῦ ϑεοῦ τούτου λέγοντα 

πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε. 

8 τὸ δὲ πῦρ μεϑερμηνευόμενον “Ἥφαιστον ὀνομάσαι, 
νομίσαντας μέγαν εἷναι ϑεὸν καὶ πολλὰ συμβάλλε- 

4 ὅϑαι πᾶσιν εἰς γένεσίν τε καὶ τελείαν αὔξησιν. τὴν 

ὃὲ γῆν ὥσπερ ἀγγεῖόν τι τῶν φυομένων ὑπολαμ- 
βάνοντας μητέρα προσαγορεῦσαι" καὶ τοὺς "Ἕλληνας 
δὲ ταύτην παραπλησίως Ζίήμητραν καλεῖν, βραχὺ 
μετατεθείσης διὰ τὸν χρόνον τῆς λέξεως τὸ γὰρ 

παλαιὸν ὀνομάξεσϑαι γῆν μητέρα, καϑάπερ καὶ τὸν 
Ὀρφέα προσμαρτυρεῖν λέγοντα 

Γῆ μήτηρ πάντων, Ζ:ημήτηρ πλουτοδότειρα. 

ὅ τὸ δ᾽ ὑγρὸν ὀνομάσαι λέγουσι τοὺς παλαιοὺς 'fiuc- 
dvqv, ὃ μεϑερμηνευόμενον μὲν εἶναι τροφὴν μητέρα, 

8 ἑκάστῳ θεῖναι ἰδίαν D 10 ἀγορεῦσαι D — 27 ὦκε- 
ἄνην Wesseling (c. 19, 4), ὠκέλμην F, ὠκεανόν CD. 

5 

10 

15 

16 

25 
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παρ᾽ ἐνίοις δὲ τῶν Ἑλλήνων xsuvbv ὑπάρχειν 
ὑπειλῆφϑαι, περὶ οὗ καὶ τὸν ποιητὴν λέγειν 
ἸΩχεανόν. τε ϑεῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηϑύν. 

oí γὰρ «Αἰγύπτιοι νομίζουσιν ΘΘκεανὸν εἶναι τὸν 6 
δ παρ᾽ αὐτοῖς ποταμὸν Νεῖλον, πρὸς ᾧ καὶ τὰς τῶν 
ϑεῶν γενέσεις ὑπάρξαι" τῆς γὰρ πάσης οἰκουμένης 
κατὰ μόνην τὴν “Αἴγυπτον εἶναι πόλεις πολλὰς ὑπὸ 
τῶν ἀρχαίων ϑεῶν ἐκτισμένας, οἷον Ζιός, Ἡλίου, 
Ἑρμοῦ, ᾿Ζ“πόλλωνος, Πανός, Εἰλειϑυίας, ἄλλων 

10 πλειόνων. τὸν δ᾽ ἀέρα προδαγορεῦσαί φασιν 493- 
νᾶν μεϑερμηνευομένης τῆς λέξεως, καὶ dig ϑυγα- 

τέρα νομίσαι ταύτην, καὶ παρϑένον ὑποστήσασϑαι 
διά τε τὸ ἄφϑορον εἶναι φύσει τὸν ἀέρα καὶ τὸν 
ἀκρότατον ἐπέχειν τόπον τοῦ σύμπαντος κόσμου" 

15 διόπερ ἐκ τῆς κορυφῆς τοῦ Ζιὸς μυϑολογηϑθϑῆναι 
ταύτην γενέσθαι. ὠνομάσϑαι δὲ αὐτὴν Τριτογένειαν 
᾿ἀπὸ τοῦ τρὶς μεταβάλλειν αὐτῆς τὴν φύσιν κατ᾽ 
ἐνιαυτόν, ἕαρος καὶ ϑέρους καὶ χειμῶνος. λέγεσθαι 
δ᾽ αὐτὴν καὶ Γλαυκῶπιν, οὐχ ὥσπερ ἔνιοι τῶν 

0 Ελλήνων ὑπέλαβον, ἀπὸ τοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔχειν 

yAavxoUe' τοῦτο μὲν γὰρ εὔηϑες ὑπάρχειν" ἀλλ᾽ ἀπὸ 
τοῦ τὸν ἀέρα τὴν πρόσοψιν ἔχειν ἔγγλαυκον. φασὶ 
δὲ τοὺς πέντε ϑεοὺς τοὺς προειρημένους πᾶσαν τὴν 
οἰκουμένην ἐπιπορεύεσθαι, φανταξομένους τοῖς ἀν- 

88 ϑρώποις ἐν ἱερῶν ξῴων μορφαῖς, ἔστι δ᾽ ὅτε sig 
ἀνθρώπων ἰδέας ἥ τινων ἄλλων μεταβάλλοντας" καὶ 
τοῦτο μὴ μυϑῶδες ὑπάρχειν, ἀλλὰ δυνατόν, εἴπερ 

ed 

oo 

e 

16 ταύτην γενέσϑαι C, συνέβη ταύτην γενέσθαι F, συν- 
ἐβὴ ταύτην D 21 τοῦτο... ὑπάρχειν om. F 22 ὄψιν D 
28 τὴν πᾶσαν 

ΡΣ σοι ον SEE 
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οὗτοι πρὸς ἀλήϑειάν εἰσιν οἱ πάντα γεννῶντες. καὶ 

10 τὸν ποιητὴν δὲ εἰς Αἴγυπτον παραβαλόντα καὶ μετα- 
ὄχόντα παρὰ τῶν ἱερέων τῶν τοιούτων λόγων ϑεῖναί 

που κατὰ τὴν ποίησιν τὸ προειρημένον ὡς γινόμενον, 

καί τὸ ϑεοὶ ξείνοισιν ἐοικότες ἀλλοδαποῖόδσι 

παντοῖοι τελέϑοντες ἐπιστρωφῶσι zóAqag, 
ἀνθρώπων ὕβριν τε καὶ εὐνομίην ἐσορῶντες. 

περὶ μὲν οὖν τῶν ἐν οὐρανῷ ϑεῶν καὶ γένεσιν 
ἀέδιον ἐσχηκότων τοσαῦτα λέγουσιν Αἰγύπτιοι. 

17 

6 

13 ᾿ἄλλους δ᾽ ἐκ τούτων ἐπιγείους γενέσϑαι φασίν, τὸ 

ὑπάρξαντας μὲν ϑνητούς, διὰ δὲ σύνεσιν καὶ κοι- 
viv ἀνθρώπων εὐεργεσίαν τετευχότας τῆς ἀϑανα- 

σίας, ὧν ἐνίους καὶ βασιλεῖς γεγονέναι κατὰ τὴν 
2 Αἴγυπτον. μεϑερμηνενομένων δ᾽ αὐτῶν τινὰς μὲν 
ὁμωνύμους ὑπάρχειν τοῖς οὐρανίοις, τινὰς δ᾽ ἰδίαν 
ἐσχηκέναι προσηγορίαν, "HAióv τε καὶ Κρόνον καὶ 

1ὅ 

“Ῥέαν, ἔτι δὲ Δία τὸν ὑπό τινων "Ἄμμωνα προσαγο-᾿ 
Qevóusvov, πρὸς δὲ τούτοις Ἥραν καὶ Ἥφαιστον, 
ἔτι δ᾽ "Εστίαν καὶ τελευταῖον Ερμῆν. καὶ πρῶτον μὲν 
Ἥλιον βασιλεῦσαι τῶν κατ᾿ Αἴγυπτον, ὁμώνυμον 

8 ὄντα τῷ κατ᾽ οὐρανὸν ἄστρῳ. ἔνιοι δὲ τῶν ἱερέων 
φασὶ πρῶτον Ἥφαιστον βασιλεῦσαι, πυρὸς εὑρετὴν 
γενόμενον καὶ διὰ τὴν εὐχρηστίαν ταύτην τυχόντα 
τῆς ἡγεμονίας" γενομένου γὰρ ἐν τοῖς ὄρεσι κεραυ- 

20 

νοβόλου δένδρον καὶ τῆς πλησίον ὕλης καομένης ss 

προσελθόντα τὸν Ἥφαιστον κατὰ τὴν χειμέριον 
ὥραν ἡσθῆναι διαφερόντως ἐπὶ τῇ ϑερμασίᾳ, λή- 

yovrog δὲ τοῦ πυρὸς ἀεὶ τῆς ὕλης ἐπιβάλλειν, καὶ 

16 ὁμωνύμως D 28 καομένης om. D. 



I 12. 13. 14. 23 

τούτῳ τῷ τρόπῳ διατηροῦντα τὸ πῦρ προκαλεῖσϑαι 
τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους πρὸς τὴν ἐξ αὐτοῦ γινο- 

μένην εὐχρηστίαν. μετὰ δὲ ταῦτα τὸν Κρόνον ἄρ- 
ξαι, καὶ γήμαντα τὴν ἀδελφὴν 'Ρέαν γεννῆσαι κατὰ 

5 μέν τινας τῶν μυϑολόγων Ὄσιριν καὶ Ἶσιν, κατὰ 
δὲ τοὺς πλείστους Δία τε καὶ Ἥραν, o0g Óv ἀρε- 
τὴν βασιλεῦσαι τοῦ σύμπαντος κόσμου. ἐκ δὲ τούτων 
γενέσϑαι πέντε ϑεούς, καϑ᾽ ἑκάστην τῶν ἐπαγομέ- 
vov παρ᾽ «Αἰγυπτίοις πένϑ᾽ ἡμερῶν ἑνὸς γεννηϑέν- 

10 r0g* ὀνόματα δὲ ὑπάρξαι τοῖς τεχνωϑεῖσιν Ὄσιριν 
καὶ Ἶσιν, ἔτι δὲ Τυφῶνα καὶ ᾿Δπόλλωνα καὶ ᾽άφρο- 
δίτην᾽ καὶ τὸν μὲν Ὄσιριν μεϑερμηνευόμενον εἶναι 
Διόνυσον, τὴν δὲ Ἶσιν ἔγγιστά πῶς 4ήμητραν. 

ταύτην δὲ γήμαντα τὸν Ὄσιριν καὶ τὴν βασιλείαν 
16 διαδεξάμενον πολλὰ πρᾶξαι πρὸς εὐεργεσίαν τοῦ 

κοινοῦ βίου. , 

Πρῶτον μὲν γὰρ παῦσαι τῆς ἀλληλοφαγίας τὸ 14 
τῶν ἀνθρώπων γένος, εὑρούσης μὲν Ἴσιδος τόν τε 
τοῦ πυροῦ καὶ τῆς κριϑῆς καρπόν, φυόμενον μὲν 

20 ὧς ἔτυχε κατὰ τὴν χώραν μετὰ τῆς ἄλλης βοτάνης, 

18 ἀγνοούμενον δὲ ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. τοῦ δὲ Ὀσί- 
ρίδος ἐπινοησαμένου καὶ τὴν τούτων κατεργασίαν 
τῶν καρπῶν, ἡδέως μεταϑέσϑαι πάντας τὴν τρο- 
φὴν διά τε τὴν ἡδονὴν τῆς φύδεως τῶν εὑρεϑέν- 

x5 τῶν καὶ διὰ τὸ φαίνεσϑαι συμφέρον ὑπάρχειν ἀπέ- 
χεσϑαι τῆς κατ᾽ ἀλλήλων ὠμότητος. μαρτύριον δὲ 
φέρουσι τῆς εὑρέσεως τῶν εἰρημένων καρπῶν τὸ 
τηρούμενον παρ᾽ αὐτοῖς ἐξ ἀρχαίων νόμιμον ἔτι 

1 προσκαλεῖσθαι codices, corr. Dind. 8 ἄρξαι om. D 
22 ἐπινοήσαντος Reiske καὶ om. II 23 ἡδέως] δὲ add. II. 

[t2 
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γὰρ καὶ νῦν κατὰ τὸν θερισμὸν τοὺς πρώτους ἀμη- 
ϑέντας στάχυς ϑέντας τοὺς ἀνθρώπους κόπτεσθαι 
πλησίον τοῦ δράγματος καὶ τὴν Ἶσιν ἀνακαλεῖσϑαι, 
καὶ τοῦτο πράττειν τιμὴν ἀπὸνέμοντας τῇ ϑεῷ τῶν 
εὑρημένων κατὰ τὸν ἐξ ἀρχῆς τῆς εὑρέσεως καιρόν. 5 
παρ᾽ ἐνίαις δὲ τῶν πόλεων καὶ τοῖς ᾿Ισείοις ἐν τῇ 

πομπῇ μετὰ τῶν ἄλλων φέρεσϑαι καὶ πυϑμένας 
πυρῶν καὶ κριθῶν, ἀπομνημόνευμα τῶν ἐξ ἀρχῆς 
τῇ ϑεῷ φιλοτέχνως εὑρεϑέντων. ϑεῖναι δέ φαδι 
καὶ νόμους τὴν Ἶσιν, x«9! οἣς ἀλλήλοις διδόναι 10 
τοὺς ἀνθρώπους τὸ δίκαιον καὶ τῆς ἀθέσμου βίας. 
καὶ ὕβρεως παύδασθϑαι διὰ τὸν ἀπὸ τῆς τιμωρίας 

4 φόβον᾽ διὸ καὶ τοὺς παλαιοὺς Ἕλληνας τὴν 4]ήμη- 
τραν ϑεσμοφόρον ὀνομάξειν, ὧς τῶν νόμων πρῶτον 
ὑπὸ ταύτης τεϑειμένων. 15 

15 Κτίσαι δέ φασι τοὺς περὶ τὸν Ὄσιριν πόλιν ἐν 
τῇ Θηβαΐδι τῇ κατ᾽ Αἴγυπτον ἑκατόμπυλον, ἣν ἐκεί- 
γους μὲν ἐπώνυμον ποιῆδαι τῆς μητρός, τοὺς δὲ 
μεταγενεστέρους αὐτὴν ὀνομάξειν Διὸς πόλιν, ἐνί- 

2 ovg δὲ Θήβας. ἀμφισβητεῖται δ᾽ ἡ κτίσις τῆς πό- 20 
λεῶβ ταύτης οὐ μόνον παρὰ τοῖς συγγραφεῦσιν, 
ἀλλὰ καὶ παρ᾽ αὐτοῖς τοῖς κατ᾿ Αἴγυπτον ἱερεῦσι" 
πολλοὶ γὰρ ἱστοροῦσιν οὐχ ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Ὄσι- 
ρίν κτισϑῆναι τὰς Θήβας, ἀλλὰ πολλοῖς ὕστερον 

ἔτεσιν ὑπό τινος βασιλέως, περὶ οὗ τὰ κατὰ μέρος 55 
3 ἐν τοῖς οἰκείοις χρόνοις ἀναγράψομεν. ἰδρύσασϑαι 

ὃὲ καὶ ἱερὸν τῶν γονέων Ζιός vs καὶ Ἥρας ἀξιό- 

eo 

4 ἀπονέμοντας τιμὴν CF — 6 ἐν om. Ὁ 8 ἀπομνη- 
μονεύματα CF 21 παρὰ om. D 22 παρ᾽ αὐτοῖς τοῖς] 
παρα roig C, om. F. 



I 14. 15. 25 

Aoyov τῷ τὲ μεγέϑει καὶ τῇ λοιπῇ πολυτελείᾳ, καὶ 
ναοὺς χρυσοῦς δύο Διός, τὸν μὲν μείζονα τοῦ οὐ- 
ρανίου, τὸν δὲ ἐλάττονα τοῦ βεβασιλευχότος καὶ 

᾿.19 πατρὸς αὐτῶν, ὅν τινὲρ Ἄμμωνα καλοῦσι. κατα- 4 
ὅ σκευάσαι δὲ καὶ τῶν ἄλλων ϑεῶν τῶν προειρημέ- 
νῶν ναοὺς χρυσοῦς, ὧν ἑχάστῳ τιμὰς ἀπονεῖμαι 

καὶ καταστῆσαι τοὺς ἐπιμελομένους ἱερεῖς. προ- 
 φιμᾶσϑθαι δὲ παρὰ τῷ Ὀσίριδι καὶ τῇ Ἴσιδι τοὺς τὰς 
τέχνας ἀνευρέσκουντας ἢ μεϑοδεύοντάς τι τῶν χρη- 

10 δίμων᾽ διόπερ ἐν τῇ Θηβαΐδι χαλκουργεέων εὑρε- 
ϑέντων καὶ χρυσείων ὅπλα ts παταδχϑουάσασθϑαι, 

δι’ ὧν τὰ ϑηρία κτείνοντας καὶ τὴν γῆν ἐργαξομέ- 
νους φιλοτίμως ἐξημερῶδαι τὴν χώραν, ἀγάλματά 
τε καὶ χρυσοῦς ναοὺρ καταδσχευάσασϑαι τῶν ϑεῶν 

15 διαπρεπεῖς. γενέσθαι δὲ καὶ φιλογέωργον τὸν Ὄσιριν, 
καὶ τραφῆναι μὲν τῆς εὐδαίμονος ᾿ραβέας ἐν 
Νύσῃ πλησίον Αἰγύπτου Διὸς ὄντα παῖδα, καὶ 
τὴν προσηγορίαν ἔχειν παρὰ τοῖς λλησιν ἀπό 
τε τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ τόπου Ζιόνυσον ὀνομα- 

0 σϑέντα. μεμνῆσθαι δὲ τῆς Ννύδης καὶ τὸν ποιητὴν 
ἐν τοῖς ὕμνοις, ὅτι περὶ τὴν Αἴγυπτον γέγονεν, ἐν 
οἷς λέγει 

ἔστι δέ τις Νύδη, ὕπατον ὄρος ἀνθέον ὕλῃ. 
τηλοῦ Φοινίκης, σχεδὸν “Αἰγύπτοιο ῥοάων. 

:5 εὑρετὴν δ᾽ αὐτὸν γενέσϑαι φασὶ τῆς ἀμπέλου περὶ 
τὴν Νῦσαν, καὶ τὴν κατεργασίαν τοῦ ταύτης καρ- 
ποῦ προσεπινοήσαντα πρῶτον οἴνῳ χρήσασϑαι, καὶ 

διδάξαι τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους τήν τε φυτείαν τῆς 

19 μετονομασϑέντα F' 21 ὅτε F. 

Θι 
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ἀμπέλου καὶ τὴν χρῆσιν τοῦ olvov καὶ τὴν Gvyxo- 

9 μιδὴν αὐτοῦ καὶ τήρησιν. τιμᾶσϑαι δ᾽ ὑπ’ αὐτοῦ 
μάλιστα πάντων τὸν “Ἑρμῆν, διαφόρῳ φύσει κεχο- 

ρηγημένον πρὸς ἐπίνοιαν τῶν δυναμένων ὠφελῆδαι 

τὸν κοινὸν βίον. 5 
16 Ὑπὸ γὰρ τούτου πρῶτον μὲν τήν ve κοινὴν διά- 

λεκτον διαρϑρωϑῆναι καὶ πολλὰ τῶν ἀνωνύμων τυ- 

χεῖν προδηγορίας, τήν τε εὕρεσιν τῶν γραμμάτων 

γενέσϑαι καὶ τὰ περὶ τὰς τῶν ϑεῶν τιμὰς καὶ ϑυ- 

σίας διαταχϑῆναι" περί τε τῆς τῶν ἄστρων τάξεως 10 
καὶ περὶ τῆς τῶν φϑόγγων ἁρμονίας καὶ φύσεως 

τοῦτον πρῶτον γενέσϑαι παρατηρητήν, καὶ παλαί- 
στρας εὑρετὴν ὑπάρξαι, καὶ τῆς εὐρυϑμίας καὶ τῆς 20 

περὶ τὸ σῶμα πρεπούδης πλάδεως ἐπιμεληϑῆναι. 
λύραν «τε νευρίνην ποιῆσαι τρίχορδον, μιμησάμενον 15 

τὰς κατ᾽ ἐνιαυτὸν ὥρας" τρεῖς γὰρ αὐτὸν ὑποστή- 
όασϑαι φϑόγγους, ὀξὺν καὶ βαρὺν καὶ μέδον, ὀξὺν 
μὲν ἀπὸ τοῦ ϑέρους, βαρὺν δὲ ἀπὸ τοῦ χειμῶνος, 

2 μέσον δὲ ἀπὸ τοῦ ἔαρος. καὶ τοὺς Ἕλληνας δι- 
δάξαι τοῦτον τὰ περὶ τὴν ἑρμηνείαν, ὑπὲρ ὧν Eg- 30 
μῆν αὐτὸν ὠνομάσθαι. καϑόλου δὲ τοὺς περὶ 
τὸν Ὄσιριν τοῦτον ἔχοντας ἱερογραμματέα ἅπαντ᾽ 
αὐτῷ προσανακοινοῦσϑαν καὶ μάλιστα χρῆσϑαι τῇ 
τούτου συμβουλίᾳ. καὶ τῆς ἐλαίας δὲ τὸ φυτὸν 
αὐτὸν εὑρεῖν, ἀλλ᾽ οὐκ ᾿4ϑηνᾶν, ὥσπερ Ἕλληνές 35 
φασι. 

11 Τὸν δὲ Ὄσιριν λέγουσιν, ὥσπερ εὐεργετικὸν 

1ὅ γνευρίνην εὑρεῖν ἣν CF 22 γραμματέα C ,21 ὥσπερ 
aut delere aut ὡς (dv) scribere vult Hertlein εὐεργετικὸν 
F, εὑρετικὸν C, εὐεργετικὸν εὑρετικὸν D. 
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ὄντα καὶ φιλόδοξον, στρατόπεδον μέγα συστήσα- 
σϑαι, διανοούμενον ἐπελθεῖν ἅπασαν τὴν o(xovuc- 
νην καὶ διδάξαι τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων τήν τε 

τῆς ἀμπέλου φυτείαν καὶ τὸν σπόρον τοῦ τὲ πυρί- 
ὄνου καὶ κριϑίνου καρποῦ ὑπολαμβάνειν γὰρ αὐ- . 

τὸν ὅτι παύσας τῆς ἀγριότητος τοὺς ἀνθρώπους x«i 
διαίτης ἡμέρου μεταλαβεῖν ποιήσας τιμῶν ἀϑανά.- 
τῶν τεύξεται διὰ τὸ μέγεϑος τῆς εὐεργεσίας. ὅπερ 
δὴ x«l γενέσθαι. οὐ μόνον γὰρ τοὺς κατ᾽ ἐκείνους 

10 τοὺς χρόνους τυχόντας τῆς δωρεᾶς ταύτης, ἀλλὰ 

καὶ πάντας τοὺς μετὰ ταῦτα ἐπιγενομένους διὰ τὴν 
ἐν ταῖς εὑρεϑείσαις τροφαῖς χάριτα τοὺς εἰσηγησα- 
μένους ὡς ἐπιφανεστάτους ϑεοὺς τετιμηκέναι. τὸν 3 
δ᾽ οὖν Ὄσιρίν φασι τὰ κατὰ τὴν Αἴγυπτον κατα- 

15 στήσαντα καὶ τὴν τῶν ὅλων ἡγεμονίαν Ἴσιδι τῇ 
γυναικὶ παραδόντα, ταύτῃ μὲν παρακαταστῆσαι σύμ- 
βουλον τὸν Ἑρμῆν διὰ τὸ φρονήσει τοῦτον διαφέ- 
ρειν τῶν ἄλλων φίλων, καὶ στρατηγὸν μὲν ἀπολι- 
πεῖν ἁπάσης τῆς ὑφ᾽ αὑτὸν χώρας Ἡρακλέα γένει 

80 τὲ προδήκοντα καὶ ϑαυμαξόμενον ἐπ᾽ ἀνδρείᾳ τὲ 
καὶ σώματος ῥώμῃ. ἐπιμελητὰς δὲ τάξαι τῶν μὲν 
πρὸς Φοινίκην κεκλιμένων μερῶν καὶ τῶν ἐπὶ 9c- 

λάττῃ τόπων Βούσιριν, τῶν δὲ κατὰ τὴν Αἰὐἰϑιοπίαν 
καὶ Διβύην ᾿Δνταῖον, αὐτὸν δ᾽ ἐκ τῆς «Αἰγύπτου 

25 μετὰ τῆς δυνάμεως ἀναξεῦξαι πρὸς τὴν στρατείαν. 

21 ἔχοντα μεϑ᾽ αὑτοῦ καὶ τὸν ἀδελφόν, ὃν οἵ Ἕλληνες 
᾿πόλλωνα καλοῦσιν. εὑρετὴν δὲ καὶ τοῦτόν φασι 4 
γενέσϑαι τοῦ φυτοῦ τῆς δάφνης, ἣν καὶ περιτιϑέασι 

r2 

-— 

21 ῥώμῃ σώματος D 246 ἕξαυτοῦ vulg. καὶ om. D. 
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τούτῳ τῷ ϑεῷ μάλιστα πάντες ἄνθρωποι. τοῦ δὲ 
κιττοῦ τὴν εὕρεσιν ἀνατιϑέασιν Ὀσίριδι, καὶ καϑιε- 
ροῦσιν αὐτὸν τούτῳ τῷ ϑεῷ, καθάπερ καὶ oi "EA- 
ληνες Διονύσῳ. καὶ κατὰ τὴν Αἰγυπτίων μὲν διά- 
λεχτον ὀνομάξεσϑαί φασι τὸν κιττὸν φυτὸν Ὀσίριδορ, 5 
προκεχρίσθϑαι δὲ τῆς ἀμπέλου τοῦτον πρὸς τὴν ἀφιέ- 
ρωσιν διὰ τὸ τὴν μὲν φυλλορροεῖν, τὸν δὲ πάντα. 
τὸν χρόνον ἀενθαλῆ διαμένειν" ὅπερ τοὺς παλαιοὺς 
καὶ ἐφ’ ἑτέρων φυτῶν ἀεὶ .ϑαλλόντων πεποιηκέ- 
vet, τῇ μὲν ᾿ἀφροδίτῃ τὴν μυρσίνην, τῷ δ᾽ ᾿4πόλ- 10 
λῶνι τὴν δάφνην προσάψαντας.. 

Τῷ δ᾽ οὖν Ὀσίριδι συνεστρατεῦσϑαι δύο λέγου- 
σιν υἱοὺς ᾿Δνουβίν τε καὶ Μακεδόνα, διαφέροντας 
ἀνδρείᾳ. ἀμφοτέρους δὲ χρήσασθαι τοῖς ἐπισημοτά- 
τοις ὅπλοις ἀπό τινῶν ξῴων οὐκ ἀνοικείων τῇ περὶ 15 
αὐτοὺς εὐτολμέχ᾽ τὸν μὲν γὰρ "vovfw περυϑέσϑαι 
κυνῆν, τὸν δὲ Μακεδόνα λύκου προτομήν᾽" ἀφ᾽ ἧς 
αἰτίας καὶ τὰ ξῷα ταῦτα τιμηϑῆναι παρὰ τοῖς 4{- 
γυπτίοις. παραλαβεῖν δ᾽ ἐπὶ τὴν στρατείαν καὶ 
τὸν Πᾶνα, διαφερόντως ὑπὸ τῶν “Αἰγυπτίων τιμώ- 10 

μδνον᾽ τούτῳ γὰρ τοὺς ἐγχωρίους οὐ μόνον ἀγάλ- 
Moto πεποιηκέναι κατὰ πᾶν ἱερόν, ἀλλὰ καὶ πόλιν 

ἐπώνυμον κατὰ τὴν Θηβαΐδα, καλουμένην μὲν ὑπὸ 
τῶν ἐγχωρίων Χεμμώ, μεϑερμηνενομένην δὲ Πανὸς 
πόλιν. συνέπεσϑαι δὲ καὶ τῆς γεωργίας ἐμπειρίαν 25 
ἔχοντας, τῆς μὲν περὶ τὴν ἄμπελον φυτείας Μά- 

8 καὶ om. C 4 μὲν om. CF ὅ φησί D 1] προσ- 
ἄψαντας} τῇ δ᾽ A956 τὴν ἐλαίαν add. ? P (c. 16,3 14 
φῆσϑαι C 20 τῶν om. CF 94 Χεμμὼ CF, Χέμμιν 
$ Χεμμὼ ceteri 86 καὶ] τοὺς add. CF. 
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ρῶνα, τοῦ δὲ κατὰ τὸν σῖτον ἀπόρου καὶ τῆς ὅλης 
συγκομιδῆς Τριπτόλεμον. πάντων δ᾽ εὐτρεπῶν γε- 8 
νομένων τὸν Ὄσιριν, εὐξάμενον τοῖς ϑεοῖς ϑρέψειν 

τὴν κόμην μέχρι ἂν εἰς Αἴγυπτον ἀνακάμψῃ. τὴν 
ὅ πορείαν ποιεῖσθαι δι᾽ Αὐθιοπίας" δι’ ἣν αἰτίαν μέχρι 
τῶν νεωτέρων χρόνων ἐνισχῦσαι τὸ περὶ τῆς κόμης 
νόμιμον παρ᾽ «Αἰγυπτίοις, καὶ τοὺς ποιουμένους τὰς 
ἀποδημίας μέχρι τῆς εἰς οἷκον ἀνακομιδῆς κομοτρο- 

22 φεῖν. ὄντι δ᾽ αὐτῷ περὶ τὴν Αἰθιοπίαν ἀχϑῆναι 4 
10 λέγουσι πρὸς αὐτὸν τὸ τῶν Σατύρων γένος, οὕς 

φασιν ἐπὶ τῆς ὀσφύος ἔχειν κόμας. εἶναι γὰρ τὸν 
Ὄσιριν φιλογέλωτά τὸ καὶ χαίροντα μουσικῇ καὶ χο- 
ροῖς᾽ διὸ καὶ περιάγεσϑαι πλῆϑος μουδουργῶν, ἐν 
οἷς παρϑένους ἐννέα δυναμένας ἔδειν καὶ κατὰ τὰ 

15 ἄλλα πεπαιδευμένας, τὰς παρὰ τοῖς Ἔλλησιν Óvo- 

μαξομένας Μούσαςρ᾽ τούτων δ᾽ ἡγεῖσθαι τὸν ᾽4πόλ- 
λωνα λέγουσιν, ἀφ᾽ οὗ καὶ Μονσηγέτην αὐτὸν ὠνο- 
μάσϑαι. τούς τε Σατύρους πρὸς ὔὕρχησιν καὶ μελ- 
ῳδίαν καὶ πᾶσαν ἄνεσιν καὶ παιδιὰν ὄντας εὐθέτους 

29 παραληφϑῆναι πρὸς τὴν στρατεέαν᾽ οὐ γὰρ πολε- 

μικὸν εἶναι τὸν Ὄσιριν οὐδὲ παρατάξεις συνίστα- 
σϑαι καὶ κινδύνους, ἅτε παντὸς ἔϑνους ὡς ϑεὸν 

ἀποδεχομένου διὰ τὰς εὐδογεδίας. κατὰ δὲ τὴν Ai- 
ϑιοπίαν διδάξαντα τοὺς ἀνθρώπους τὰ περὶ τὴν 

es γεωργίαν καὶ πόλεις ἀξιολόγους κτίσαντα καταλι- 

πεῖν τοὺς ἐπιμελησομένους τῆς χώρας καὶ φόρους 
πραξομένους. | 

“Τούτων δ᾽ ὄντων περὶ ταῦτα, τὸν Νεῖλόν φασι 19 

σι 

e 

19 re om. D 17 ὠνομάσϑαι αὐτόν D 28 ἀπο- 
δεχομένου] αὐτὸν add. F' 421 εἰσπραξομένους F. 

* 
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κατὰ τὴν τοῦ σειρίου ἄστρου ἐπιτολήν, ἐν à καιρῷ 
μάλιστα εἴωϑε πληροῦσϑαι, ῥαγέντα κατακλύσαι 

πολλὴν τῆς Αἰγύπτου, καὶ μάλιστα τοῦτο τὸ μέρος 
ἐπελθεῖν οὗ Προμηϑεὺς εἶχε τὴν ἐπιμέλειαν" δια- 
φϑαρέντων δὲ σχεδὸν ἁπάντων τῶν κατὰ ταύτην 5 
τὴν χώραν τὸν Προμηϑέα διὰ τὴν λύπην κινδυ- 
νεύειν ἐκλιπεῖν τὸν βίον ἑκουσίως. διὰ δὲ τὴν ὀξύ- 
τητα καὶ τὴν βίαν τοῦ κατενεχϑέντος ῥεύματος τὸν 

μὲν ποταμὸν ᾿Δετὸν ὀνομασϑῆναι, τὸν δ᾽ Ἡρακλέα, 
μεγαλεπίβολον ὄντα καὶ τὴν ἀνδρείαν ἐξηλωκότα, 

τό τε γενόμενον ἔχρηγμα ταχέως ἐμφράξαι καὶ τὸν 

ποταμὸν ἐπὶ τὴν προύπάρξασαν ῥύσιν ἀποστρέψαι. 
διὸ καὶ τῶν παρ᾽ Ἕλλησι ποιητῶν τινας εἰς μῦϑον 

ἀγαγεῖν τὸ πραχϑέν, ὡς Ηρακλέους τὸν ἀετὸν ἀνῃ- 
ρηκότος τὸν τὸ τοῦ Προμηϑέως ἧπαρ ἐσθίοντα. τὸν 
ὃΣ ποταμὸν ἀρχαιότατον μὲν ὄνομα σχεῖν Sixsdvqv, 
ὅς ἐστιν ἑλληνιστὶ "S2xsavóg: ἔπειτα διὰ τὸ γενόμε- 
vov ἔκρηγμά φαδιν ᾿Δετὸν ὀνομασϑῆναι, ὕστερον 
δ᾽ Αἴγυπτον ἀπὸ τοῦ βασιλεύσαντος τῆς χώρας προσ- 
ἀαγορευϑῆναι" μαρτυρεῖν δὲ καὶ τὸν ποιητὴν λέγοντα 

στῆσα δ᾽ ἐν Αὐγύπτῳ ποταμῷ νέας ἀμφιελίσσας. 
κατὰ γὰρ τὴν καλουμένην Θῶνιν ἐμβάλλοντος εἰς 
ϑάλατταν τοῦ ποταμοῦ, τοῦτον τὸν τόπον ἐμπόριον 

εἶναι τὸ παλαιὸν τῆς Αἰγύπτου" τελευταίας δὲ τυ- 

b-A 0 

χεῖν αὐτὸν ἧς νῦν ἔχει προσηγορίας ἀπὸ τοῦ βασι- 95 

λεύσαντορ᾽ Νειλέως. τὸν δ᾽ οὖν Ὄσιριν παραγενό- 
μενον ἐπὶ τοὺς τῆς Αὐθιοπίας ὅρους τὸν ποταμὸν ἐξ 

1 τὴν] τοῦ κυνὸς add. D — 5 δὲ om. vulg. 6 rov] 
δὲ add. 14 ἀναγαγεῖν D 1 τοῦ om. D [16 ὠκεά- 
μην ΠΤ 21 στῆσε CDF 2422 Θέωνιν C, Θεώνην F. 
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ἀμφοτέρων τῶν μερῶν χώμασιν ἀναλαβεῖν, ὥστε 
κατὰ τὴν πλήρωσιν αὐτοῦ τὴν χώραν μὴ λιμνάξειν 

παρὰ τὸ συμφέρον, ἀλλὰ διά τινῶν κατεδκχευασμέ- 
vov ϑυρῶν εἰσαφίεαϑαι τὸ ῥεῦμα πράως καϑ᾽ ὅσον 

5 ἂν ἦ χρεία. ἔπειτα ποιήσασϑαι τὴν πορείαν δι’ ᾽4ρα- 
βίας παρὰ τὴν Ἐρυϑρὰν ϑάλατταν Fog ᾿Ινδῶν καὶ 
τοῦ πέρατος τῆς οἰκουμένης. κτίσαι δὲ καὶ πόλεις 

οὐκ ὀλίγας ἐν ᾿Ινδοῖς, ἐν αἷς καὶ Νῦσαν ὀνομάσαι, 
βουλόμενον μνημεῖον ἀπολιπεῖν ἐκείνης καϑ' ἣν 

10 ἐστράφη κατ᾽ Αἴγυπτον. φυτεῦσαι δὲ καὶ κιττὸν 
ἐν τῇ παρ᾽ Ἰνδοῖς Νύσῃ, καὶ διαμένειν τοῦτο τὸ 
φυτὸν ἐν ἐκείνῳ μόνῳ τῷ τόπῳ τῶν vs κατὰ τὴν 
᾿Ινδικὴν καὶ τὴν ὅμορον χώραν. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα 
σημεῖα τῆς ἑαυτοῦ παρουσίας ἀπολελοιπέναι κατ᾽ 

15 ἐκείνην τὴν χώραν, δι᾽ ὧν προαχϑέντας τοὺς μετα- 
γενεστέρους τῶν 'IvóOÓv ἀμφισβητῆσαι τοῦ ϑεοῦ, λέ- 
γοντας ᾿Ινδὸν εἶναι τὸ γένος. 

Γενέσϑαι δὲ καὶ περὶ τὴν τῶν ἐλεφάντων 94-20 
ραν, καὶ στήλας πανταχοῦ καταλιπεῖν τῆς ἰδίας 

30 στρατείας. ἐπελϑεῖν δὲ καὶ τἄλλα τὰ κατὰ τὴν ᾿4σίαν 
ἔϑνη, καὶ περαιωϑῆναι κατὰ τὸν ᾿Ελλήσποντον εἰς 
τὴν Εὐρώπην. καὶ κατὰ μὲν τὴν Θράκην Δυκοῦρ- 

γον τὸν βασιλέα τῶν βαρβάρων ἐναντιούμενον τοῖς 

ὑπ᾽ αὐτοῦ πραττομένοις ἀποκτεῖναι, Μάρωνα δὲ 
25 γηραιὸν ἤδη καθεστῶτα καταλιπεῖν ἐπιμελητὴν τῶν 

ἐν ταύτῃ τῇ χώρᾳ φυτευομένων, καὶ κτίστην αὐτὸν 
ποιῆσαι τῆς ἐπωνύμου πόλεως, ἣν ὀνομάσαι Μα- 

8 »vonv Ὁ [10 xoz' Αἴγυπτον abundat [106 τοῦ] 
περὶ τοῦ ll 19 καταλιπεῖν πανταχοῦ vulg. 20 στρατιᾶς 
καὶ ἐπελθεῖν D 46 ταύτῃ] αὐτῇ D 

6 

7 

8 

NN 
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3 ρώνειαν. καὶ Μακεδόνα uiv τὸν υἱὸν ἀπολιπεῖν 
βασιλέα τῆς ἀπ’ ἐκείνου προσαγορευϑείσης Μακε- 
δονίας, Τριπτολέμῳ δ᾽ ἐπιτρέψαι τὰς κατὰ τὴν .4τ- 24 

τικὴν γεωργίας. τέλος δὲ τὸν Ὄσιριν πᾶσαν τὴν 
οἰκουμένην ἐπελθόντα τὸν κοινὸν οβίον τοῖρ ἡμερῶω- 5 

4 τάτοις καρποῖς εὐεργετῆσαι. εἰ δέ τις χώρα τὸ φυ- 
τὸν τῆς ἀμπέλου μὴ προσδέχοιτο, διϑάξαι τὸ ἐκ τῆς 
κριϑῆρ κατασχευαξόμενον πόμα, λειπόμενον οὐ πολὺ 

6 τῆς περὶ τὸν οἶνον εὐωδίας τε καὶ δυνάμεως. ἐπαν- 
ἐλθόντα δ᾽ εἰς τὴν Δῖγυπτον συναποκομίδσαι δῶρά 
τε πανταχόθεν τὰ κράτιστα καὶ διὰ τὸ μέγεϑος τῶν 
εὐεργεσιῶν συμπεφωνημένην λαβεῖν παρὰ πᾶσι τὴν 

ὃ ἀϑανασίαν καὶ τὴν ἴσην τοῖς οὐρανίοις τιμήν. μετὰ 
δὲ ταῦτ᾽ ἐξ ἀνθρώπων εἰς ϑεοὺς μεταστάντα τυ- 

χεῖν ὑπὸ Ἴσιδος καὶ Ἑρμοῦ ϑυσιῶν καὶ τῶν ἄλλων ι 
τῶν ἐπιφανεστάτων τιμῶν. τούτους δὲ καὶ τελε- 
τὰς καταδεῖξαι καὶ πολλὰ μυστικῶς εἰσηγήσασθαι, 

μδγαλύνοντας τοῦ ϑεοῦ τὴν δύναμιν. 

21 Τῶν δ᾽ ἱερέων περὶ τῆς Ὀσίριδος τελευτῆς ἐξ 
ἀρχαίων ἐν ἀπορρήτοις παρειληφότων, τῷ χρόνῳ 30 

ποτὲ συνέβη διά τινῶν εἰς τοὺς πολλοὺς ἐξενεχϑῆ- 
2 ναι τὸ σιωπώμενον. φασὶ γὰρ νομίμως βασιλεύ- 

οντα τῆς Αἰγύπτου τὸν Ὄσιριν ὑπὸ Τυφῶνος ἀναι- 
ρεϑῆναι τἀδελφοῦ, βιαίου καὶ ἀσεβοῦς ὄντος" ὃν 

διελόντα τὸ σῶμα τοῦ φονευϑέντος εἰς 8E καὶ εἴ- 95 

κοσι μέρη δοῦναι τῶν συνεπιϑεμένων ἑκάστῳ με- 
οίδα, βουλόμενον πάντας μετασχεῖν τοῦ μύσους, 

καὶ διὰ τούτου νομέξοντα συναγωνιστὰς ἕξειν καὶ 

μι e 

e 

2 ἀπ ὑπ᾿ D 10 τιμῶν] ϑεῶν τιμῶν C, ἐν ϑεοὶς τιμῶν 
Euseb. pr, ev. II 1, 15 91 πότε G, τότε ceteri 28 διὰ τοῦτο vulg. 
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φύλακας τῆς βασιλείας βεβαίους. τὴν δὲ Ἶσιν ἀδελ- ὃ 
φὴν οὖσαν Ὀσίριδος καὶ γυναῖκα μετελθεῖν τὸν φό- 
vov, συναγωνιξομένου τοῦ παιδὸς αὐτῆς oov: ἀνε- 
λοῦσαν δὲ τὸν Τυφῶνα καὶ τοὺς συμπράξαντας 

δ βαδιλεῦσαι τῆς Αἰγύπτου. γενέσθαι δὲ τὴν μάχην 4 
παρὰ τὸν ποταμὸν πλησίον τῆς νῦν ᾿Ανταίου κώ- 
μης καλουμένης, ἣν κεῖσθαι μὲν λέγουσιν ἐν τῷ 
κατὰ τὴν ᾿Δραβίαν μέρει, τὴν προσηγορίαν δ᾽ ἔχειν 
ἀπὸ τοῦ κολασϑέντος ὑφ᾽ ᾿Ηρακλέους ᾿Δνταίου, τοῦ 

10 κατὰ τὴν Ὀσίριδος ἡλικίαν γενομένου. τὴν δ᾽ οὖν 5 
Ἶσιν πάντα τὰ μέρη τοῦ σώματος πλὴν τῶν αἰδοίων 

ἀνευρεῖν" βουλομένην δὲ τὴν τἀνδρὸς ταφὴν ἄδη- 
λον ποιῆσαι καὶ τιμωμένην παρὰ πᾶσι τοῖς τὴν Ai- 
γυπτον κατοικοῦσι, συντελέσαι τὸ δόξαν τοιῷδέ τινι 

15 τρόπῳ. ἑκάστῳ τῶν μερῶν περιπλάδαι λέγουσιν 
αὐτὴν τύπον ἀνθρωποειδῆ, παραπλήσιον Ὀσίριδι τὸ 
μέγεϑος, ἐξ ἀρωμάτων καὶ κηροῦ εἰσκαλεσαμένην 6 
δὲ κατὰ γένη τῶν ἱερέων ἐξορκίδαι πάντας μηδενὶ 

δηλώσειν τὴν δοϑηδομένην αὐτοῖς πίστιν, κατ᾽ ἰδίαν 
25 δ᾽ ἑκάστοις εἰπεῖν ὅτι μόνοις ἐκείνοις παρατέϑεται 
οἱ τὴν τοῦ σώματος ταφήν, κἀὶ τῶν εὐεργεσιῶν ὑπο- 
νήδσαδαν παρακαλέδαι ϑάψαντας ἐν τοῖς ἰδίοις τό- 

ποις τὸ σῶμα τιμᾶν ὡς ϑεὸν τὸν Ὄσιριν, καϑιε- 
ρῶσαι δὲ καὶ τῶν γινομένων παρ᾽ αὐτοῖς ξῴων ἕν 

s; ὁποῖον ἂν βουληϑῶσι, καὶ τοῦτ᾽ ἐν μὲν τῷ ξῆν 

τιμᾶν, καϑάπερ καὶ πρότερον τὸν Ὄσιριν, μετὰ δὲ 
τὴν τελευτὴν τῆς ὁμοίας ἐκείνῳ κηδείας ἀξιοῦν. 
βουλομένην δὲ τὴν Ἶσιν καὶ τῷ λυσιτελεῖ προτρέ- 7 
ψασϑαι τοὺς ἱερεῖς ἐπὶ τὰς προειρημένας τιμάς. τὸ 

6 βασιλεύειν CD. 
Drioponvs I. 3 
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τρέτον μέρος τῆς χώρας αὐτοῖς δοῦναι πρὸς τὰς 
8 τῶν ϑεῶν ϑεραπείας τε καὶ λειτουργίας. τοὺς δ᾽ 

ἑερεῖς λέγεται, μνημονεύοντας τῶν Ὀσίριδος εὐερ- 
γεσιῶν καὶ τῇ παρακαλούσῃ βουλομένους χαρέξε- 
σϑαι. πρὸς δὲ τούτοις τῷ λυσιτελεῖ προκληϑέντας, 5 

9 πάντα πρᾶξαι κατὰ τὴν Ἴσιδος ὑποϑήκην. διὸ καὶ 
μέχρι τοῦ νῦν ἑκάστους τῶν ἱξρέων ὑπολαμβάνειν 
παρ᾽ ἑαυτοῖς τεϑάφϑαι τὸν Ὄσιρυν, «καὶ τά ve ἐξ 

ἀρχῆς καϑιερωϑέντα ζῷα τιμᾶν, καὶ τελευτησάντων 
αὐτῶν ἐν ταῖς ταφαῖς ἀνανεοῦσϑαι v0 “τοῦ Ὀσίριδος 10 

10 πένϑος. τοὺς δὲ ταύρους τοὺς ἱερούς, τόν “τε Óvo- 

μαξόμενον ζαπιν καὶ τὸν Μνεῦιν, Ὀσίριδι καϑιερω- 
ϑῆναι, καὶ τούτους σέβεσθαι καϑάπερ θεοὺς κοινῇ 

11 παταδειχϑῆναι πᾶσυν «ἀἰγυπτίοις᾽ τοῦτα γὰρ τὰ ζῷα 

τοῖς εὑροῦσι τὸν τοῦ σέτου καρπὸν ἀυνδργῆσαι κμά- 15 
λιστα πρός τε τὸν Gmópov καὶ τὰς κοινὰρ ἁπάντων 

ἐκ vije γεωργίας ὠφελεέας. 
29 Τὴν δὲ "Icív φασι μετὰ τὴν Ὀσίριδος τολευτὴν 

ὀμόσαι μηδενὸς ἀνδρὸς ἔτι συνουσίαν προσδέξεσθϑαι, 
διατελέσαι δὲ τὸν λοιπὸν τοῦ βίου χρόνον βασιλεύ- 30 
ουδαν νομιμώτατα καὶ ταῖς εἰς τοὺς ἀρχομένους 

9 εὐεργεσίαις ἅπαντας ὑπδρβαλλομένην. ὁμοίως δὲ 
καὶ ταύτην μεταατᾶσαν ἐξ ἀνθρώπων τυχεῖν ἀϑα- 

νάτων τιμῶν καὶ ταφῆναι κατὰ τὴν Μέμφιν, ὅπον 
δείκνυται μέχρι τοῦ νῦν ὃ σηκός, ὑπάρχων ἐν τῷ ?5 

s τεμένει τοῦ Ηφαίστου. ἔνιοι δέ φασιν οὐκ ἐν Μέμ- 
φει κεῖσϑαι τὰ σώματα τούτων τῶν ϑεῶν, ἀλλ᾽ ἐπὶ 

1 αὐτοῖς] εἰς προσόδους add. Ὁ 12 Μνεῦιν] Μέμφιν D 
19 προσδέξασθαι libri, corr. Hertlein (c. 21,1 26 νῦν] 
αὐτῆς add. CF. 



I 21. 22. 35 

τῶν ὅρων τῆς “Αἰθιοπίας xol τῆς Αἰγύπτου κατὰ 
τὴν ἐν τῷ Νείλῳ νῆσον, κειμένην μὲν πρὸς ταῖς 
καλουμέναις Φέλαις, ἔχουσαν δὲ προσηγορίαν ἀπὸ 
τοῦ συμβεβηκότος ἱεροῦ πεδίου. σημεῖα δὲ τούτου 

ὅ δεικνύουσιν ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ διαμένοντα τόν cvs 
τάφον τὸν κατεσκευασμένον 'Oaígtó., κοινῇ τιμώ- 
μενον ὑπὸ τῶν κατ᾽ Aiyvmzrov ἱερέων, καὶ τὰς περὶ 

26 τοῦτον κειμένας ἑξήκοντα καὶ τριακοσίας χοάς" ταύ- 

"«g γὰρ xc«9' ἑκάστην ἡμέραν γάλακτος πληροῦν 
10 τοὺς πρὸς τούτοις ταχϑέντας ἱερεῖς, καὶ ϑρηνεῖν 

ἀνακαλουμένους τὰ τῶν ϑεῶν ὀνόματα. διὰ ταύ- 
την δὲ τὴν αἰτίαν καὶ τὴν νῆσον ταύτην ἄβατον 
εἶναι τοῖς παριοῦσι. καὶ πάντας τοὺς τὴν Θη- 
βαΐδα κατοικοῦντας, ἥπερ ἐστὶν ἀρχαιοτάτη τῆς 4ἰ- 

15 γύπτου, μέγιστον ὅρκον κρέμειν, ὅταν τις τὸν Ὄσι- 

Quv τὸν ἐν Φίλαις κείμενον ὀμόσῃ. 
Τὰ μὲν οὖν ἀνευρεϑέντα τοῦ Ὀσίριδος μέρη ταφῆς 

ἀξιωϑῆναί φασι τὸν εἰρημένον τρόπον, τὸ δὲ αἰδοῖον 
ὑπὸ μὲν Τυφῶνος εἰς τὸν ποταμὸν ῥιφῆναι λέγουσι 

9. διὰ τὸ μηδένα τῶν συνεργηδσάντων αὐτὸ λαβεῖν 
βουληϑῆναι., ὑπὸ δὲ τῆς Ἴσιδος οὐδὲν ἧττον τῶν 
ἄλλων ἀξιωθῆναι τιμῶν ἰδοϑέων᾽ ἔν ve γὰρ τοῖς 
ἱεροῖς εἴδωλον αὐτοῦ κατασκευάδσασαν τιμᾶν κατα- 

δεῖξαι καὶ κατὰ “τὰς τελετὰς καὶ τὰς ϑυσίας τὰς τῷ 
:5 ϑεῷ τούτῳ γινομένας ἐντιμότατον ποιῆδαι καὶ πλεί- 

στου σεβασμοῦ τυγχάνειν. διὸ καὶ τοὺς Ἕλληναρ, 

4 ἱερὸν πεδίον CF 8 χοάς om. D 18 τοῖς παρ- 
ιοῦσι] πλὴν τοῖς ἱερεῦσι E; cf. p. 458 16 τὸν om. D — 19 
τὸν om. vulg. λέγουσι omnes codices, del. Dind. 2428 
τιμὰς D " 
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ἐξ AiyUnvov παρειληφότας và περὶ τοὺς ὀργιασμοὺς 

καὶ τὰς Δυοονυσιακὰς ἑορτάς, τιμᾶν τοῦτο τὸ μόριον 
ἔν τε τοῖς μυστηρίοις καὶ ταῖς τοῦ ϑεοῦ τούτου 
τελεταῖς τε καὶ ϑυσίαις, ὀνομάξοντας αὐτὸ φαλλόν. 

Εἶναι δὲ ἔτη φασὶν ἀπὸ Ὀσίριδος καὶ Ἴσιδος ἕως 5 
τῆς ᾿Δ4λεξάνδρου βασιλείας τοῦ κτίσαντος ἐν 4{|- 

γύπτῳ τὴν ἐπώνυμον αὐτοῦ πόλιν πλείω τῶν μυ- 
ρίων, ὡς δ᾽ ἔνιοι γράφουσι, βραχὺ λείποντα τῶν 
δισμυρίων καὶ τρισχιλίων. τοὺς δὲ λέγοντας ἐν Θή- 
βαις τῆς Βοιωτίας γεγονέναι τὸν ϑεὸν ἐκ Σεμέλης 

καὶ Ζιός φασι σχεδιάξειν. Ὀρφέα γὰρ εἰς Αἴγυπτον 
παραβαλόντα καὶ μετασχόντα τῆς τελετῆς καὶ τῶν 

Ζιονυσιακῶν μυστηρίων μεταλαβεῖν, τοῖς δὲ Καὸ- 
μείοις φίλον ὄντα καὶ τιμώμενον ὑπ᾽ αὐτῶν μετα- 
ϑεῖναι τοῦ ϑεοῦ τὴν γένεσιν ἐκείνοις χαριξόμενον᾽ 
τοὺς δ᾽ ὄχλους τὰ μὲν διὰ τὴν ἄγνοιαν, τὰ δὲ διὰ 
τὸ βούλεσϑαι τὸν ϑεὸν Ἕλληνα νομίξεσϑαι, προσ- 
δέξασϑαι προσηνῶς τὰς τελετὰς καὶ τὰ μυστήρια. 

ἀφορμὰς δ᾽ ἔχειν τὸν Ὀρφέα πρὸς τὴν μετάϑεσιν 
τῆς τοῦ ϑεοῦ γενέσεώς τε καὶ τελετῆς τοιαύτας. 

Κάδμον ἐκ Θηβῶν ὄντα τῶν Αἰγυπτίων γεννῆσαι 

σὺν ἄλλοις τέκνοις καὶ Σεμέλην, ταύτην δὲ ὑφ᾽ ὅτου 
δήποτε φϑαρεῖσαν ἔγκυον γενέσϑαι, καὶ τεκεῖν ἑπτὰ 
μηνῶν διελϑόντων βρέφος τὴν ὄψιν οἷόνπερ οἵ κατ᾽ 
Αἴγυπτον τὸν Ὄσιριν γεγονέναι νομίξουσι᾽ ξωο- 
γονεῖσϑαι δ᾽ οὐκ εἰωϑέναι τὸ τοιοῦτον, εἴτε τῶν 
ϑεῶν μὴ βουλομένων εἴτε τῆς φύσεως μὴ συγχω- 

2 ἑορτὰς] τελεταῖς add. Ὁ τιμᾶν om. C — 18 μετα- 
λαβόντα AE δὲ] τε D 20 τελευτῆς CDF 22 ὑπό 
tov δήποτε codices, corr. Stephanus 26 τὸν om. D. 

21 

20 
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ρούδσης. Κάδμον δ᾽ αἰσϑόμενον τὸ γεγονός, καὶ 5 

χρησμὸν ἔχοντα διατηρεῖν τὰ τῶν πατέρων νόμιμα, 

χρυσῶσαί τε τὸ βρέφος καὶ τὰς καϑηκούδας αὐτῷ 

ποιήδασϑαι ϑυσίας, ὡς ἐπιφανείας τινὸς κατ᾽ ἀν- 

5 ϑρώπους Ὀσίριδος γεγενημένης. ἀνάψαι δὲ xol 
τὴν γένεσιν εἰς Δία, δεμνύνοντα τὸν Ὄσιριν καὶ 

τῆς φϑαρείσης τὴν διαβολὴν ἀφαιρούμενον᾽ διὸ καὶ 

παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἐκδοϑῆναι λόγον ὡς ἡ Κάδμου 
Σεμέλη τέτοκεν ἐκ Διὸς Ὄσιριν. ἐν δὲ τοῖς ὕστε- 

10 gov χρόνοις Ὀρφέα, μεγάλην ἔχοντα δόξαν παρὰ 

τοῖς Ἕλλησιν ἐπὶ μελῳδίᾳ καὶ τελεταῖς καὶ ϑεολο- 
γίαις, ἐπιξενωϑῆναι τοῖς Καδμείοις καὶ διαφερόν- : 

τῶς ἐν ταῖς Θήβαις τιμηϑῆναι. μετεσχηκότα δὲ τῶν I 

παρ’ «Αἰγυπτίοις ϑεολογουμένων μετενεγκεῖν τὴν 7 Ἵ 
15 Ὀσίριδος τοῦ παλαιοῦ γένεσιν ἐπὶ τοὺς νεωτέρους 

χρόνους, χαριξόμενον Ó& τοῖς Καδμείοις ἐνστήσα- 
σϑαι καινὴν τελετήν, xo9' ἣν παραδοῦναι τοῖς μυ- 

ουμένοις ἐκ Σεμέλης καὶ zig γεγεννῆσϑαι τὸν Zió- 
νυσον. τοὺς δ᾽ ἀνθρώπους τὰ μὲν διὰ τὴν ἄγνοιαν 

so ἐξαπατωμένους, τὰ δὲ διὰ τὴν Ὀρφέως ἀξιοπιστίαν 
καὶ δόξαν ἐν τοῖς τοιούτοις προσέχοντας, τὸ δὲ μέ- 

γιότον ἡδέως προσδεχομένους τὸν ϑεὸν Ἕλληνα vo- 

μιξόμενον, καϑάπερ προείρηται, χρήσασϑαι ταῖς τε- s 
28 λεταῖς. ἔπειτα παραλαβόντων τῶν μυϑογράφων xal 8 | | 

5 ποιητῶν τὸ γένος, ἐμπεπλῆσϑαι τὰ ϑέατρα, καὶ τοῖς | 
ἐπιγινομένοις ἰσχυρὰν πίστιν xol ἀμετάϑετον ye- ! 

νέσϑαι. β 
Καϑόλου δέ φασι τοὺς Ἕλληνας ἐξιδιάξεσθαι τοὺς 

6 Ὄσιριν] τε καὶ τὸ γεγονὸς add. Ὁ 18 γεγενῆσθαι Ὁ 21 
προσέχοντας CG, καιροῖς ἔχοντος ceteri — 26 ἐμπλῆσαι CF. 
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ἐπιφανεστάτους ἥρωάς vs καὶ ϑεούς, ἔτι δ᾽ ἀποικίας 
24 τὰς παρ᾽ ἑαυτῶν. καὶ γὰρ Ἡρακλέα τὸ γένος. Αἰγύ- 

πτιον ὄντα, δι’ ἀνδρείαν ἐπελθεῖν πολλὴν τῆς οἰκου- 
μένης, καὶ τὴν ἐπὶ τῆς Διβύης ϑέσϑαι στήλην" ὑπὲρ 

4 οὗ πειρῶνται τὰς ἀποδείξεις παρὰ τῶν Ελλήνων Aou--5 
βάνειν. ὁδμολογουμένου γὰρ ὕντος παρὰ πᾶσιν ὅτι 
τοῖς Ὀλυμπίοις ϑεοῖς Ηρακλῆς συνηγωνίσατο τὸν πρὸς 
τοὺς γίγαντας πόλεμον, φασὶ τῇ γῇ μηδαμῶς ἁρμόττειν 
γεγεννηκέναι τοὺς γίγαντας κατὰ τὴν ἡλικίαν ἣν οἵ 

“Ἕλληνές φασιν Ἡρακλέα γεγενῆσϑαι, γενεᾷ πρότε- 10 
ρον» τῶν Τρωικῶν, ἀλλὰ μᾶλλον,. ὡς αὐτοὶ λέγουσι, 
κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς γένεσιν τῶν ἀνθρώπων ἀπ᾽ 
ἐχδίνης μὲν γὰρ παρ᾽ «Αἰγυπτίοις ἔτη καταρυϑμεῖ- 
60a. πλείω τῶν μυρίων, ἀπὸ δὲ τῶν Τρωικῶν 

8 ἐλάττω τῶν χιλίων καὶ. διακοσίων. ὁμοίως δὲ τό τ 
τὸ ῥόπαλον καὶ τὴν λεοντῆν τῷ παλαιῷ πρέπειν 
Ἡρακλεῖ διὰ τὸ κατ᾽ ἐκείνους τοὺς χρόνους μήπω 
τῶν ὅπλων εὑρημένων τοὺς ἀνθρώπους. τοῖς μὲν 
ξύλοις ἀμύνεσθαι τοὺς ἀντιταττομένους. ταῖρ δὲ 
δοραῖς τῶν ϑηρέων σκεπαστηρίοις ὅπλοις χρῆσθαι. 30 
καὶ “ιὸς μὲν υἱὸν αὐτὸν ἀναγορεύουσι, μητρὸς δὲ 

4 ἧς ἐστιν οὔ φασι γινώσκειν. τὸν δ᾽ ἐξ ᾿ἀλκμήνης 
γενόμενον ὕστερον πλείοσιν ἔτεσιν ἢ μυρίοιρ, ᾿42- 

καῖον ἐκ γενετῆς καλούμενον, ὕστερον Ἡρακλέα 

μετονομασϑῆναι, οὐχ ὅτι δι’ Ἥραν ἔσχε κλέος, ὥς 95 
φησιν ὃ Μᾶτρις, ἀλλ᾽ ὅτι τὴν αὐτὴν ἐξηλωκὼς προ- 

αίρεσιν Ἡρακλεῖ τῷ παλαιῷ τὴν ἐκείνου δόξαν ἅμα 
p καὶ" προσηγορίαν ἐκληρονόμησε. συμφωνεῖν δὲ τοῖς 

9 οὗ om. D 10 γενέσθαι F 18 τοὺς ἀνθρώπους 
om. CF 19 ἀντιταττομένους] τῶν ἀνθρώπων add. CF. 
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ὑφ᾽ ἑαυτῶν λεγομένοις καὶ τὴν παρὰ τοῖς Ἕλλησιν 
ἐκ πολλῶν χρόνων παραδεδομένην φήμην. ὅτι κα- 
ϑαρὰν τὴν γῆν τῶν ϑηρίων ἐποίησεν Ηρακλῆρ᾽ ὕπερ 
μηδαμῶρ. ἁρμόττειν τῷ γεγονότε σχεδὸν κατὰ τοὺς 

39 ἸΤρωικοὺς χρόνους, ὅτε τὰ πλεῖστα μέρη τῆς οἰκου- 
6 μένης ἐξημέρωτο γεωργίαις καὶ πόλεσε καὶ πλήϑει 
τῶν κατοικούντων τὴν χώραν πανταχοῦ. μᾶλλον οὖν ὁ 
πρέπειν τῷ γεγονότι κατὰ τοὺς ἀρχαίους χρόνους τὴν i 

ἡμέρωσιν τῆς χώρας, κατισχυομένων ἔτι τῶν ἀνθρώ- ! 
τ 70V ὑπὸ τοῦ πλήϑους τῶν ϑηρίων, καὶ μάλιστα κατὰ 

τὴν Αἴγυπτον καὶ τὴν ὑπερκειμένην χώραν μέχρι τοῦ 1 

νῦν ἔρημον οὖσαν καὶ ϑηριώδη. εἰκὸς. γὰρ ταύτης 7 i 
ὡς πατρίδος. προνοηϑέντα. τὸν 'HoouuA&, καὶ καϑα- | 
ocv τὴν γῆν τῶν ϑηρίων ποιήσαντα, παραδοῦναι τοῖς [ 

15 γεωργοῖς τὴν χώραν, καὶ διὰ τὴν εὐεργεσίαν τυχεῖν | 

ἰσοϑέου τιμῆς. φασὶ δὲ καὶ vov Περδέα γεψονέναι 8 | 
κατ᾽ Αἴγυπτον, καὶ τῆς Ἴσιδος τὴν γένεσιν ὑπὸ τῶν 
Ἑλλήνων εἰς '"4oyos μευναφέρεσϑαι, μυθολογούντων 
τὴν lo τὴν εἰς βοὸς τύπον μεταμορφωϑεῖσαν. 

20 Καθόλου δὲ πολλή τίς ἐστι διαφωνία περὶ τού- 95 
τῶν τῶν ϑεῶν. τὴν αὐτὴν γὰρ οἱ μὲν Ἶσιν, οἵ δὲ 
Δήμητραν, οἵ δὲ. Θεσμοφόρον, οἱ δὲ Σελήνην, οἵ H 
δὲ Ἥραν, οἱ δὲ πάσαις ταῖς προσηγορίαις ὀνομά- r 
ξουσι. τὸν δὲ Ὄσιριν οἱ μὲν Σάραπιν, οἵ δὲ 2Zfió- 9 β 

s; vvOov, οἱ δὲ Πλούτωνα, o( δὲ "4uuove, τινὲς δὲ 
Zn, πολλοὶ δὲ Πᾶνα τὸν αὐτὸν νενομίκασι" λέ- 

1 ὑπ᾽ αὐτῶν CF 2. πολλῶν] παλαιῶν C 8 .ἀργαιο- 
τάτους CF 11 καὶ scripsi, ἧς G, εἰς ceteri —— 12 οὐσαν] 
εἶναι Dindorf 19 τὴν Ἰὼ τὴν} Ἰὼ τὴν CF 23 νομί- 
foveo; C 26 τὸν αὐτὸν om. CF. 
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γουσι δέ τινες Σάραπιν εἶναι τὸν παρὰ τοῖς Ἕλλησι 
Πλούτωνα ὀνομαξόμενον. φασὶ δ᾽ Αἰγύπτιοι τὴν 

Ἶσιν φαρμάχων τε πολλῶν πρὸς ὑγίειαν. εὑρέτιν γε- 
γονέναι καὶ τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης μεγάλην ἔχειν 
ἐμπειρίαν. διὸ καὶ τυχοῦσαν τῆς ἀϑανασίας émis 

ταῖς θεραπείαις τῶν ἀνθρώπων μάλιστα χαίρειν, 
καὶ κατὰ τοὺς ὕπνους τοῖς ἀξιοῦσι διδόναι βοηϑή- 
ματα, φανερῶς ἐπιδεικνυμένην τήν τε ἰδίαν ἐπιφά- 
νειαν καὶ τὸ πρὸς τοὺς δεομένους τῶν ἀνθρώπων 

εὐεργετικόν. ἀποδείξεις δὲ τούτων φασὶ φέρειν écv- 
τοὺς οὐ μυϑολογίας ὁμοίως τοῖς Ἕλλησιν, ἀλλὰ πρά- 
ξεις ἐναργεῖς᾽ πᾶσαν γὰρ σχεδὸν τὴν οἰκουμένην 
μαρτυρεῖν ἑαυτοῖς, εἰς τὰς ταύτης τιμὰς φιλοτιμου- 
μένην διὰ τὴν ἐν ταῖς ϑεραπείαις ἐπιφάνειαν. κατὰ 

γὰρ τοὺς ὕπνους ἐφισταμένην διδόναι τοῖς κάμνουσι 

βοηϑήματα πρὸς τὰς νόσους, καὶ τοὺς ὑπακούσαν- 

τας αὐτῇ παραδόξως ὑγιάξεσϑαι" καὶ πολλοὺς μὲν 

ὑπὸ τῶν ἰατρῶν διὰ τὴν δυσκολίαν τοῦ νοσήματος 
ἀπελπισϑέντας ὑπὸ ταύτης σώξεσϑαι, συχνοὺς δὲ 

παντελῶς πηρωϑέντας τὰς ὁράσεις ἥ τινα τῶν ἄλ- 
λων μερῶν τοῦ σώματος, ὅταν πρὸς ταύτην τὴν 

ϑεὸν καταφύγωσιν, εἰς τὴν προύπάρξασαν ἀποκαϑ- 
ίστασϑαι τάξιν. εὑρεῖν δ᾽ αὐτὴν καὶ τὸ τῆς ἀϑα- 

νασίας φάρμακον, δι᾽ οὗ τὸν υἱὸν Ὧρον, ὑπὸ τῶν 
Τιτάνων ἐπιβουλευϑέντα καὶ νεκρὸν εὑρεϑέντα καϑ' 

ὕδατος, μὴ μόνον ἀναστῆσαι, δοῦσαν τὴν ψυχήν, 

ἀλλὰ καὶ τῆς ἀϑανασίας ποιῆσαι μεταλαβεῖν. δοκεῖ 

δ᾽ ὕστατος τῶν ϑεῶν οὗτος βασιλεῦσαι μετὰ τὴν 

2 νομιξόμενον CD 5 ἐμπειρίαν] καὶ τὸ σύνολον πολλὰ 
μηχανήσασϑαι add. D καὶ] xal νῦν D. 
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τοῦ. πατρὸς Ὀσίριδος ἐξ ἀνθρώπων μετάστασιν. 
τὸν δὲ Ὧρον μεϑερμηνευόμενόν φασιν ᾿άπόλλωνα 
ὑπάρχειν, καὶ τήν τε ἰατρικὴν καὶ τὴν μαντικὴν 
ὑπὸ τῆς μητρὸς Ἴσιδος διδαχϑέντα διὰ τῶν χρησμῶν 

s καὶ τῶν ϑεραπειῶν εὐεργετεῖν τὸ τῶν ἀνθρώπων 
γένος. 

Οἱ δ᾽ ἱερεῖς τῶν Αἰγυπτίων τὸν χρόνον ἀπὸ τῆς 26 
Ἡλίου βασιλείας συλλογιξόμενοι μέχρι τῆς ᾿4λεξάν- 
δρου διαβάσεως εἰς τὴν ᾿4σίαν φασὶν ὑπάρχειν ἐτῶν 

10 μάλιστά πως δισμυρίων καὶ τρισχιλίων. μυϑολο- 
γοῦσι δὲ καὶ τῶν ϑεῶν τοὺς μὲν ἀρχαιοτάτους βα- 
σιλεῦσαι πλείω τῶν χιλίων καὶ διακοσίων ἐτῶν, τοὺς 
δὲ μεταγενεστέρους οὐκ ἐλάττω τῶν τριακοσίων. 
ἀπίστου δ᾽ ὄντος τοῦ πλήϑους τῶν ἐτῶν, ἐπιχει- 

15 θοῦσί τινες λέγειν ὅτι τὸ παλαιόν, οὕπω τῆς περὶ 
τὸν ἥλιον κινήσεως ἐπεγνωσμένης, συνέβαινε κατὰ 

τὴν τῆς σελήνης περίοδον ἄγεσϑαι τὸν ἐνιαυτόν. 

διόπερ τῶν ἐτῶν τριακονϑημέρων ὄντων οὐκ ἀδύ- 
νατον εἶναι βεβιωκέναι τινὰς ἔτη χίλια καὶ διακό- 

s) δια καὶ γὰρ νῦν δωδεκαμήνων ὄντων τῶν £&w- 

αὐτῶν οὐκ ὀλίγους ὑπὲρ ἑκατὸν ἔτη ξῆν. παρα- 
πλήσια δὲ λέγουσι καὶ περὶ τῶν τριακόσια ἔτη 
δοχούντων ἄρξαι' κατ᾽ ἐκείνους γὰρ τοὺς χρόνους 
τὸν ἐνιαυτὸν ἀπαρτίξεσϑαι τέτταρσι μησὶ τοῖς γινο- 

a5 μένοις κατὰ τὰς ἑκάστων τῶν χρόνων ὥρας, οἷον 
ἔαρος, O9égove, χεδιῶνος᾽ ἀφ᾽ ἧς αἰτίας καὶ παρ᾽ 

ἐνίοις τῶν Ἑλλήνων τοὺς ἐνιαυτοὺς ὥρους καλεῖς 

8 τε om. ἢ καὶ τὴν] καὶ D — 17 ἄγεσθαι D (c. 50, 2), 
γενέσθαι C, γένεσθαι F 20 δωδεκαμήνων Dindorf, óvo- 
καίδεκα μηνῶν libri 24 τέτρασι D 41 ὥρας D. 
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σϑαι καὶ τὰς κατ᾽ ἔτος ἀναγραφὰς' ὡρφογραφίασρ: προσ- 
αγορεύεδϑαι. 

6 Οἱ δ᾽ οὖν Αἰγύπτιοι μυθολογοῦσι κατὰ τὴν Ἴσι- 31 
δος ἡλικίαν γεγονέναι τινὰς. πολυσωμάτους τοὺς ὑπὸ 

μὲν τῶν Ελλήνων ὀνομαξομένους γίγαντας, ὑφ᾽ éxv- 5 
τῶν δὲ διακοσμουμένους τερατωδῶς ἐπὶ τῶν ἱερῶν 

7 καὶ τυπτομένους ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Ὄδιριν. ἔνιοι 
μὲν οὖν αὐτοὺς γηγενεῖς φασὺυν ὑπάρξαι, προσφάτου 
τῆς τῶν ξῴων γενέσεως ἐκ τῆς γῆς. ὑπαρχούσης, ἔνιοι 
δὲ λέγουσι σώματορ ῥώμῃ διενεγκόντας καὶ πολλὰς 10 
πράξεις ἐπιτελεδαμένουρ ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος μυ- 

8 ϑολυγηθῆναι πολυσωμάτους: συμφωνδῦται δὲ παρὰ 
τοῖς πλείστοις ὅτι τοῖς περὶ τὸν xu καὶ τὸν 

Ὄσιριν ϑεοῖς πόλεμον ἐνστησάμενοι πάντες ἀνῃρέ- 

ϑησᾶν. 16 

27 Νομοϑετῆσαι δέ φασὶ τοὺς Αἰγυπτίους παρὰ τὸ 
κοινὸν ἔϑος τῶν ἀνθρώπων γαμεῖν ἀδελφὰς διὰ τὸ 

γεγονὸς ἐν τούτοις τῆς Ἴσιδος ἐπίτδυγμα" ταύτην 
γὰρ συνοικήσασαν Ὀσίριδι τῷ ἀδελφῷ, καὶ ἀποϑα- 
νόντος ὁμόδασαν οὐδενὸς ἔτι συνουσίαν ἀνδρὸς 30 
προσδέξεσθαι, μετελθεῖν. τόν τε φόνον τἀνδρὸς. καὶ 
διατελέσαι βασιλεύουσαν νομιμώτατα, xxl τὸ σύνο- 
λον πλείστων καὶ μεγίστων ἀγαϑῶν αἰτίαν γενέ- 

o ὅὄϑαι πᾶσιν ἀνθρώποις. διὰ δὴ ταύτας τὰς αἰτίας 

καταδειχϑῆναι μείξονος ἐξουσίας: καὶ τιμῆς. τυγχά- 35 
νεῖν τὴν βασίλισσαν τοῦ βασιλέωξ, καὶ παρὰ τοῖς 
ἐδιώταις κυριεύδιν τὴν γυναῖκα τἀνδρός, ἐν τῇ τῆς 

5 post ὑφ᾽ ἑαυτῶν δὲ nomen intercidisse videtur 
γενέσεως) ὑπάρξεως D 21 προσδέξασθαι codices (c. 22, ἡ 
22 βασιλεύσασαν D 26 καταδεχϑῆναι CF. 
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προικὸς συγγραφῇ προσομολογούντων τῶν γαμούε- 
τῶν ἅπαντα: πειυϑαρχήσειν τῇ γαμουμένῃ. 

Οὐκ ἀγνοῦ: δὲ διότι wig τῶν συγγραφέων ἀπο- 8 
φαίνονται τοὺς: τάφους τῶν θεῶν τούτων ὑπάρχειν 

δ ἐν Νύσῃ τῆς. Ζ“ραβίας; ἀφ᾽ ἧς καὶ Νυσαῖον τὸν zi- 

νυόον ὠνομάσθαι. εἶναι δὲ καὶ στήλην ἑκατέρου τῶν 
δῶν ἐπιγεγραμμένην τοῖς ἱεροῖς. γράμμασιν. ἐπὶ μὲν 4 
οὖν τῆς Ἴσιδος ἐπιγεγράφϑαι . ̓ Εγὼ Ἶσίς εἰμι ἡ βασί- 
λιόσα πάσης. χώρας;. ἡ παιδευϑεῖσα ὑπὸ Ἑρμοῦ, καὶ 

10 ὅσα ἐγὼ ἐνομοϑέτησα, οὐδεὶς αὐτὰ δύναται λῦσαι. 
ἐγώ εἰμι ἡ τοῦ. νεωτάτου Κρόνου ϑεοῦ ϑυγάτηρ πρε- 

σβυτάτη" ἐγώ εἶμι γυνὴ καὶ ἀδελφὴ Ὀσίριδος f«- 
σιλέως᾽ ἐγώ" εἰμι ἡ πρώτη καρπὸν ἀνθρώποις εὑ- 
ροῦσα᾽ ἐγώ εἰμι μήτηρ "gov τοῦ βασιλέως ἐγώ 

15 δίμει ἡ dv τῷ ἄστρῳ τῷ ἐν τῷ κυνὶ ἐπιτέλλουσα' 

2 γαμουμένῃ] ταφῆναι δὲ λέγουσι τὴν low ἐν μέμφει, 
καϑ' ἣν μέχρι τοῦ νῦν δείκνυσθαι τὸν σηκὸν, ἐν τῶ τεμένει 
τοῦ ἡφαίστου" ἕνιοι. δὲ φασὶ τὰ σώματα τῶν ϑεῶν τούτων 
[add. ABDEN] ἐπὶ τῶν ὀρῶν κεῖσθαι τῆς αἰθιωπίας καὶ 
τῆς αἰγύπτου κατὰ τὴν DN τῶ νείλω νῆσον [add. BD; κεῖ- 
σθαι κατὰ τὴν ἐν φίλαις τοῦ νείλου νῆσον, ὥσπερ προεέρη- 
ταί μοι add. AEN] τὴν κειμένην μὲν ἐπὶ ταῖς καλουμέναις 
φίλαις, ἔχουσαν δὲ τὸ προσαγορευόμενον ἀπὸ τοῦ συμ- 
βεβηκότος. ἱερὸν πεδίον σημεῖον δὲ τούτου δεικνύουσιν ἐν 
τῇ νήσω ταύτη διαμένοντα τόν τε τάφον κατεσκευασμένον 
ὀσίριδι, κοινῇ τιμώμενον ὑπὸ" τῶν. καταίγυπτον. ἱερέων καὶ 
φασὶ περὶ τοῦτον κειμένας χοὰς ἑξήκοντα καὶ T * ταύτας 
γὰρ καϑεκάστην ἡμέρων γάλακτος πληροῦν τοὺς πρὸς τού- 
τοις ταχϑέντας ἱερεῖς. καὶ ϑρηνεῖν ἀνακαλουμένους τὰ τῶν 
ϑεῶν ὀνόματα' διὰ ταύτην δὲ τὴν αἰτίαν καὶ τὴν νῆσον 
ἄβατον εἷναι πλὴν τοῖς ἱερεῦσι" καὶ πάντας τοὺς τὴν θη- 
βαίδα κατοικοῦντας, ἡπέρ ἐστιν ἀρχαιοτάτη τῆς αἰγύπτου, 
μέγιστον ὅρκον κρίνειν, ὅταν τις ὄσιριν τὸν ἐν φίλαις κεί- 
μενον ὁμόση add. BD; c. 22, 2—6 10 αὐτὰ om. CF 
15 ἡ om.D τῷ ἐν τῷ κυνὶ CD, τῷ κυνὶ F, del. Dind. 
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ἐμοὶ Βούβαστος ἡ πόλις ὠκοδομήϑη. χαῖρε χαῖρε 92 
ὅ Αἴγυπτε ἡ ϑρέψασά με.’ ἐπὶ δὲ τῆς Ὀσίριδος ἐπι- 
γεγράφϑαι λέγεται Πατὴρ μέν ἐστί μοι Κρόνος 
νεώτατος θεῶν ἁπάντων, εἰμὶ δὲ Ὄσιρις ὃ βασι- 
λεύς, ὁ στρατεύσας ἐπὶ πᾶσαν χώραν ἕως εἰς τοὺς 5 

ἀοικήτους τόπους τῶν Ἰνδῶν καὶ τοὺς πρὸς ἄρκτον 
κεκλιμένους, μέχρι Ἴστρου ποταμοῦ πηγῶν, καὶ πά- 
λιν ἐπὶ τἄλλα μέρη ἕως ὠκεανοῦ. εἰμὴ δὲ υἱὸς 
Κρόνου πρεσβύτατος, καὶ βλαστὸς ἐκ καλοῦ vs καὶ 

εὐγενοῦς ὠοῦ σπέρμα συγγενὲς ἐγεννήθην ἡμέρας. 10 
καὶ οὐκ ἔστι τόπος τῆς οἰκουμένης εἰς ὃν ἐγὼ οὐκ 

ἀφῖγμαι, διαδοὺς πᾶσιν ὧν ἐγὼ εὑρετὴς ἐγενόμην." 
τοσαῦτα τῶν γεγραμμένων ἐν ταῖς στήλαις φασὶ δύ- 

ναόϑαι ἀναγνῶναι, τὰ δ᾽ ἄλλα ὄντα πλείω κατε- 
φϑάρϑαι διὰ τὸν χρόνον. τὰ μὲν οὖν περὶ τῆς τα- 15 
φῆς τῶν ϑεῶν τούτων διαφωνεῖται παρὰ τοῖς πλεί- 

στοις διὰ τὸ τοὺς ἱερεῖς ἐν ἀπορρήτοις παρειληφότας 
τὴν περὶ τούτων ἀχρίβειαν μὴ βούλεσϑαι τἀληϑὲς 
ἐχφέρειν εἰς τοὺς πολλούς, ὡς ἂν καὶ κινδύνων 

ἐπικειμένων τοῖς τἀπόρρητα περὶ τῶν ϑεῶν τούτων 530 
μηνύσασιν εἰς τοὺς ὄχλους. 

28 Οἱ δ᾽ οὖν Αἰγύπτιοί φασι καὶ μετὰ ταῦτα ἀποι- 
κίας πλείστας ἐξ Αἰγύπτου κατὰ πᾶσαν διασπαρῆ- 
ναι τὴν οἰκουμένην. εἰς Βαβυλῶνα μὲν γὰρ ἀγα- 

γεῖν ἀποίκους Βῆλον τὸν νομιξόμενον Ποσειδῶνος 535 

εἶναι καὶ Διβύης" ὃν παρὰ τὸν Εὐφράτην ποταμὸν 

e 

de 4 πάντων D 6 τῶν om. D 
ἔβλαστον ΤΣ, C 10 qo? Wesseling, oov C, 
οὐ G, σώου ceteri 19 εὑρετὴς Wesseling (inventor? 
Poggius), εὐεργέτης codices. 

θη 
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καϑιδρυϑέντα τούς vt ἱερεῖς καταστήσασϑαι παρα- 

πλησίωδ τοῖς κατ᾿ Αἴγυπτον ἀτελεῖς καὶ πάσης λειτ- 

- ovoyíag ἀπολελυμένους, οὗς Βαβυλώνιοι καλοῦσι 

Χαλδαίους, τάς v5 παρατηρήσεις τῶν ἄστρων τού- 
ὅτους ποιεῖσθαι, μιμουμένους τοὺς παρ᾽ Αἰγυπτίοις 

ἱερεῖς καὶ φυσικούς, ἔτι δὲ ἀστρολόγους. λέγουσι 

ὃὲ καὶ τοὺς περὶ τὸν Ζαναὸν δρμηϑέντας ὁμοίως 
88 ἐκεῖϑεν συνοικίσαι τὴν ἀρχαιοτάτην σχεδὸν τῶν παρ᾽ 

Ἕλλησι πόλεων "Aoyog, τό τε τῶν Κόλχων ἔϑνος ἐν 
ιο τῷ Πόντῳ καὶ τὸ τῶν Ιουδαίων ἀνὰ μέσον ̓ Δᾳαβίας 

καὶ Συρίας οἰκίσαι τινὰς δρμηϑέντας παρ᾽ ἑαυτῶν" 
διὸ καὶ παρὰ τοῖς γένεσι τούτοις ἐκ παλαιοῦ παρα- 

δεδόσϑαι τὸ περιτέμνειν τοὺς γεννωμένους παῖδας, 
ἐξ “ἰγύπτου μετενηνεγμένου τοῦ νομίμου. καὶ τοὺς 4 

15 4ϑηναίους δέ φασιν ἀποίκους εἶναι Σαϊτῶν τῶν ἐξ 
«ἰγύπτου, καὶ πειρῶνται τῆς οἰκειότητος ταύτης 

φέφειν ἀποδείξεις" παρὰ μόνοις γὰρ τῶν ᾿Ἑλλήνων 
τὴν πόλιν ἄστυ καλεῖσϑαι, μετενηνεγμένης τῆς προῦ- 

ἡγορίέας ἀπὸ τοῦ παρ᾽ αὐτοῖς ΄ἄστεος. ἔτι δὲ τὴν 
0 πολιτείαν τὴν αὐτὴν ἐσχηκέναι τάξιν καὶ διαίρεσιν 

τῇ παρ᾽ «Αἰγυπτίοις, εἰς τρία μέρη διανεμηϑείσῃ" 
καὶ πρώτην μὲν ὑπάρξαι μερίδα τοὺς εὐπατρίδας 
καλουμένους, οἵτινες [ἱεροποιοὶ] ὑπῆρχον ἐν παι- 
δείαᾳ μάλιστα διατετριφότες καὶ τῆς μεγίστης ἠξιω- 

45 μένον τιμῆς παραπλησίως τοῖς κατ᾽ Αἴγυπτον ἷε- 
θεῦσι' δευτέραν δὲ τάξιν γενέσϑαι τὴν τῶν γεωμό- 

B ποιῆσαι CF 11 τὸν om. II 10 Teva nt) o 
ρεπῶν C, ἰσορραιων F (c. 55, 5) ἀνὰ] ὄντας ἀνὰ 
σάτων D 19 δὲ Dindorf, τὲ codices 28 ΟΣ εἰ 
Wesseling, ἰσορραπιίῶ ADEN, ᾿Ισόρροποι B, om. ceteri. 
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ρων τῶν ὀφειλόντων ὅπλα κεχτῆσϑαι καὶ πολεμεῖν 
ὑπὲρ τῆς πόλεως ὁμοίως τοῖς κατ᾽ Αἴγυπτον ὀνο- 

μαξομένοις γεωργοῖς καὶ τοὺς μαχίμους παρεχομέ- 
verc: πδλευταίαν δὲ μερέδα καταρυϑμηθῆναι τὴν τῶν 
δημιουργῶν τῶν τὰς βαναύσους τέχνας μεταχειρι- 5 
ξομένων καὶ λειτουργίας τελούντων τὰς ἀναγκαιο- 

τάτας, τὸ παραπλήσιον ποιούσης τῆς τάξεως ταύτης 

6 παρ᾽ «4ἰγυπτίοις. γεγονέναι δὲ καὶ τῶν ἡγεμόνων 
τινὰς Αἰγυπτίους παρὰ roig ᾿Αθηναίοις" τὸν γὰρ 
Πέτην τὸν πατέρα Μενεσθέως τοῦ στρατεύσαντος 10 
εἰς Τροίαν φανερῶς «Αἰγύπτιον ὑπάρξαντα τυχεῖν 

ἢ ὕστερον ᾿ϑήνησι πολιτείας τε καὶ βασιλείας. διφυοῦς 
δ᾽ αὐτοῦ γεγονότος, τοὺς μὲν ᾿4ϑηναίους μὴ δύνα- 
σθαι “κατὰ "τὴν ἰδίαν ὑπόστασιν ἀποδοῦναι περὶ τῆς 
φύσεως ταύτης τὰς ἀληϑεῖρ αἰτίας, ἐν μέσῳ κειμένου 15 

πᾶσιν ὅτι Óvotv πολιτειῶν μετασχών, ᾿λληνωκῆς 34 

καὶ βαρβάρου, διφυὴς ἐνομίσθη, τὸ μὲν ἔχων μέρος 
ϑηρίου, τὸ δὲ ἀνθρώπου. 

29 Ὁμοίως δὲ τούτῳ καὶ τὸν Ἐρεχϑέα λέγουσι τὸ 
γένος Αἰγύπτιον ὄντα βασιλεῦσαι τῶν ᾿4ϑηνῶν, τοι- 30 

αὐτας τινὰς φέφοντες ἀποδείξεις᾽ γενομένων γὰρ 

ὁμολογουμένως αὐχμῶν μεγάλων κατὰ πᾶσαν σχε- 
δὸν τὴν οἰκουμένην πλὴν «Αἰγύπτου διὰ τὴν ἰδιό- 
τητὰ τῆς χώρας, καὶ φϑορᾶς ἐπιγενομένης τῶν cc 
καρπῶν καὶ πλήθους ἀνθρώπων, ἐξ «Αἰγύπτου τὸν 15 
Ἐρεχϑέα κομίσαι διὰ τὴν συγγένειαν σίτου πλῆϑος 
εἰς τὰς ᾿άϑήνας" ἀνθ᾽ ὧν τοὺς εὖ παϑόντας βασι- 

9 λέα καταστῆσαι τὸν εὐεργέτην. τοῦτον δὲ παρα- 

12 hic orationem hiare monent, cum quae sequuntur 
unum in Cecropem conveniant 18 μὲν del. Reiske. 
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λαβόντα τὴν ἡγεμονίαν καταδεῖξαι τὰς τελετὰς τῆς 
Ζήμητρος ἐν Ἐλευσῖνι καὶ τὰ μυστήρια ποιῆσαι, 
μετενεγκόμτα τὸ περὶ τούτων νόμιμον ἐξ “ἐἰγύπτου. 

καὶ τῆς ϑεοῦ δὲ παρουσίαν εἰς τὴν drvunv γεγονυῖαν 
5 κατὰ τούτους τοὺς χρόνους παραδεδόσϑαι κατὰ λόγον, 
ὡς ἂν τῶν ἐπωνύμων ταύτης καρπῶν τότε κομι- 
σϑέντων εἰς τὰς ᾿ϑήναρ, καὶ διὰ τοῦτο δόξαι πάλιν 

ἐξ ἀρχῆς τὴν εὕρεσεν γεγονέναι τοῦ δπέρματος, 
δωρησαμένης τῆς “ήμητρος. ὁμολογεῖν δὲ καὶ τοὺς 

ιο᾿ϑηναίους ὅτι βασιλεύοντος ᾿Ερεχϑέως καὶ τῶν 
καρπῶν διὰ τὴν ἀνομβφίαν προηφανισμένων ἡ - τῆς 
“Δήμητρος ἐγένετο παρουσία πρὸς αὐτοὺς xol ἡ 
δωφεὰ τοῦ σίτου. πρὸς δὲ τούτοις αἷ τελεταὶ καὶ 
τὰ μυστήρια ταύτης τῆς ϑεοῦ τότε κατεδείχθησαν 

15 ἐν ᾿Ελευσῖμι. τά τὰ περὶ τὰς ϑυσίας καὶ τὰς ἀρ- 

χαιότητας ὡσαύτως ἔχειν ᾿4ϑηναίους καὶ τοὺς 4ἐγυ- 

στίους᾽ τοὺς μὲν γὰρ Εὐμολπέόδας ἀπὸ τῶν κατ᾽ 

Alyvzvov ἱερέων μετενηνέχθαι, τοὺς δὲ Κήρυκας 
ἀπὸ τῶν παστοφόρων. τήν vs low μόναυς τῶν 

40 Ἑλλήνων ὀμνύειν, «xi ταῖς ἰδέαις καὶ τοῖς ἤϑεσιν 
ὁμοιοτάτους εἶναι τοῖς «ἰγυπτίοις. πολλὰ «δὲ καὶ 

ἄλλα τούτοις παραπλήσια λέγοντες φιλοτιμότερον 

ἥσιερ ἀληϑινώτερον, ὥς γ᾽ ἐμοὶ φαένεται, τῆς ἀποι- 
“κίας ταύτης ἀμφισβητοῦσι διὰ τὴν δόξαν τῆς πόλδως. 

85 καϑόλου δὲ πλείστας ἀποικίας Αἰγύπτιοί φασιν 

ἐκπέμψαι τοὺς ἑαυτῶν προγόμους ἐπὶ πολλὰ μέρη 
τῆς οἰκουμένης διά τε τὴν ὑπεροχὴν τῶν βασιλευ- 

4 καὶ τὴν τῆς Hertlein δὲ om. D — 6 κομισθέντων 
τότε CF 1i ἡ om.F 28 og γέ μοι libri 206 τοῦς 
ἐξ ἑαυτῶν CF. 

4 

ex 
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σάντων παρ᾽ αὐτοῖς καὶ διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς 
6 πολυανθρωπίας" ὑπὲρ ὧν μήτε ἀποδείξεως φερο- 
μένης μηδεμιᾶς ἀκριβοῦς μήτε συγγραφέως ἀξιο- 
πίστου μαρτυροῦντος, οὐκ ἐκρίναμεν ὑπάρχειν τὰ 
λεγόμενα γραφῆς ἄξια. καὶ περὶ μὲν τῶν ϑεολο- δ 
yovuévov παρ᾽ «Αἰγυπτίοις τοσαῦϑ᾽ ἡμῖν εἰρήσϑω, 35 
στοχαξομένοις τῆς συμμετρίας" περὶ δὲ τῆς χώρας 

καὶ τοῦ Νείλου καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἀκοῆς ἀξίων ἐν 
κεφαλαίοις ἕκαστα διεξιέναι πειρασόμεϑα. 

80 Ἢ γὰρ Alyvzrog κεῖται μὲν μάλιστά πως κατὰ 10 
μεσημβρίαν, ὀχυρότητι δὲ φυσικῇ καὶ κάλλει χώρας 
οὐκ ὀλίγῳ δοκεῖ προέχειν τῶν εἰς βασιλείαν ἀφω- 

2 ριόμένων τόπων. ἀπὸ μὲν γὰρ τῆς δύσεως ὠχύ- 
ρῶκὲεν αὐτὴν ἡ ἔρημος καὶ ϑηριώδης τῆς dione, 
ἐπὶ πολὺ μὲν παρεκτείνουσα, διὰ δὲ τὴν ἀνυδρίαν 15 
καὶ τὴν σπάνιν τῆς ἁπάσης τροφῆς ἔχουσα τὴν 
διέξοδον οὐ μόνον ἐπίπονον, ἀλλὰ καὶ παντελῶς 
ἐπικίνδυνον ἐκ δὲ τῶν πρὸς νότον μερῶν οἵ τε 
καταράκται τοῦ Νείλου καὶ τῶν ὀρῶν τὰ συνορίξοντα 

8 τούτοιρ᾽ ἀπὸ γὰρ τῆς Τρωγλοδυτικῆς καὶ τῶν ἐσχά- 30 

τῶν τῆς Αἰθιοπίας μερῶν ἐντὸς σταδίων πεντα- 

κισχιλίων καὶ πεντακοσίων οὔτε πλεῦσαι διὰ τοῦ 
ποταμοῦ ῥάδιον οὔτε πεξῇ πορευϑῆναι μὴ τυχόντα 

4 βασιλικῆς ἢ παντελῶς μεγάλης τινὸς χορηγίας. τῶν 
ὃΣ πρὸς τὴν ἀνατολὴν νευόντων μερῶν τὰ μὲν ὃ 535 
ποταμὸς ὠχύρωκε, τὰ δ᾽ ἔρημος περιέχει καὶ πεδία 

3 μηδεμιᾶς ἀξιολόγου μήτε συγγραφέων ψομίμων ue«o- 

τυρούντων οὐκ ἐκρίναμεν CFGM 6 παρ᾽ Αἰγυπτίοις τοσαῦτ᾽ 
εἰπεῖν ἔχομεν. περὶ δὲ ΟΕΜ 1 στοχαζόμενοι D 8 τῶν 

. ἄλλων om. D 14 5 τε ἔρημος xoi ἡ 9. CF 20 τρωγο- 
δυτικῆς D 21 πεντακισχιλέων καὶ om, D. 
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τελματώδη τὰ zooccyogevóusve Βάραϑρα. ἔστι γὰρ 

ἀνὰ μέσον τῆς Κοίλης Συρίας καὶ τῆς «Αἰγύπτου 
λίμνη τῷ μὲν πλάτει στενὴ παντελῶς, τῷ δὲ βάϑει 
ϑαυμάσιος, τὸ δὲ μῆκος ἐπὶ διακοσίους παρήκουσα 

6 σταδίους, ἣ προσαγορεύεται μὲν Σερβωνίς, τοῖς δ᾽ 

ἀπείροις τῶν προσπελαξόντων ἀνελπίστους ἐπιφέρει 

κινδύνους. στενοῦ γὰρ τοῦ ῥεύματος ὄντος καὶ 
ταινία παραπλησίου, ϑινῶν τε μεγάλων πάντῃ περι- 

κεχυμένων., ἐπειδὰν νότοι συνεχεῖς πνεύσωσιν, ἐπι- 
10 σείεται πλῆϑος ἅμμου. αὕτη δὲ τὸ μὲν ὕδωρ κατὰ 

τὴν ἐπιφάνειαν ἄσημον ποιεῖ, τὸν δὲ τῆς λίμνης 
τύπον συμφνῆ τῇ χέρσῳ καὶ κατὰ πᾶν ἀδιάγνωστον. 
διὸ καὶ πολλοὶ τῶν ἀγνοούντων τὴν ἰδιότητα τοῦ 
τόπου μετὰ στρατευμάτων ὅλων ἠφανίσϑησαν τῆς 

15 ὑποκειμένης ὁδοῦ διαμαρτόντες. ἡ μὲν γὰρ ἅμμος 
ἐκ τοῦ κατ᾽ ὀλίγον πατουμένη τὴν ἔνδοσιν λαμ- 
βάνει, καὶ τοὺς ἐπιβάλλοντας ὥσπερ προνοίᾳ τινὶ 
πονηρᾷ παρακρούεται, μέχρι ἂν ὅτου λαβόντες 

ὑπόνοιαν τοῦ φυμβησομένου βοηϑήσωσιν ἑαυτοῖς, 

20 οὐκ οὔσης ἔτι φυγῆς οὐδὲ σωτηρίας. ὁ γὰρ ὑπὸ 
τοῦ τέλματος καταπινόμενος οὔτε νήχεσϑαι δύναται, 

παραιρουμένης τῆς ἰλύος τὴν τοῦ σώματος κίνησιν, 
οὔτ᾽ ἐκβῆναι κατισχύει, μηδὲν ἔχων στερέμνιον εἰς 
ἐπίβασιν᾽ μεμιγμένης γὰρ τῆς ἅμμου τοῖς ὑγροῖς, 

46 καὶ διὰ τοῦτο τῆς ἑκατέρων φύσεως ἠλλοιωμένης, 
86 συμβαίνει τὸν τόπον μήτε πορευτὸν εἶναι μήτε 

πλωτόν. διόπερ οἵ τοῖς μέρεσι τούτοις ἐπιβάλλοντες 
φερόμενοι πρὸς τὸν βυϑὸν οὐδεμίαν ἀντίληψιν 

12 τόπον CF — 11 ἐπ add Cobet 2717 ἐπιβαλ- 
λοντες} καὶ πελάζοντες add. 
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βοηϑείας ἔχουσι, συγκατολισϑανούσης τῆς ἄμμου 

τῆς παρὰ τὰ χείλη. τὰ μὲν οὖν προειρημένα πεδία 
τοιαύτην ἔχοντα τὴν φύσιν οἰχείας ἔτυχε προση- 

γορίας, ὀνομασϑέντα Βάραϑρα. 

31 Ἡμεῖς δ᾽ ἐπεὶ τὰ περὶ τῶν ἀπὸ τῆς χέρσου ὅ 
τριῶν μερῶν τῶν ὀχυρούντων τὴν Αἴγυπτον διήλ- 
ϑομεν, προσϑήσομεν τοῖς εἰρημένοις τὸ λειπόμενον. 

2 ἡ τετάρτη τοίνυν πλευρὰ πᾶσα σχεδὸν ἀλιμένῳ 
ϑαλάττῃ προσκλυξζομένη προβέβληται τὸ Αἰγύπτιον 
πέλαγος, ὃ τὸν μὲν παράπλουν ἔχει μακρότατον, τὴν 10 
δ᾽ ἀπόβαδιν τὴν ἐπὶ τὴν χώραν δυσπροσόρμιστον᾽ 
ἀπὸ γὰρ Παραιτονίου τῆς Διβύης ἕως ᾿Ιόπης τῆς 
ἐν τῇ Κοίλῃ Συρίᾳ, ὄντος τοῦ παράπλου σταδίων 
σχεδὸν πεντακισχιλίων, οὐκ ἔστιν εὑρεῖν ἀσφαλῆ 

8 λιμένα πλὴν τοῦ Φάρου. χωρὶς ὃὲ τούτων ταινία 15 
παρ᾽ ὅλην σχεδὸν τὴν Αἴγυπτον παρήκει τοῖς ἀπεί- 

4 ροίς τῶν προσπλεόντων ἀϑεώρητορ᾽ διόπερ oí τὸν 

ἐκ πελάγους κίνδυνον ἐχπεφευγέναι νομέξοντες, καὶ 
διὰ τὴν ἄγνοιαν ἄσμενοι πρὸς τὴν ij καταπλέοντες, 
ἐξαίφνης ἐποκελλόντων τῶν σκαφῶν ἀνελπίστως 530 

5 ναυαγοῦσιν᾽ ἔνιοι. δὲ διὰ τὴν ταπεινότητα τῆς 

χώρας οὐ δυνάμενοι προϊδέσϑαι τὴν γῆν λανϑά- 
νουσιν ἑαυτοὺς ἐχπίπτοντες οἱ μὲν εἰς ἑλώδεις καὶ 

λιμνάξοντας τόπους, οἵ δ᾽ εἰς χώραν ἔρημον. 
6 Ἢ μὲν οὖν Αἴγυπτος πανταχόϑεν φυσικῶς 25 
ὠχύρωται τὸν εἰρημένον τρόπον, τῷ δὲ σχήματι 
παραμήκης οὖσα δισχιλίων μὲν σταδίων ἔχει τὴν 
παραϑαλάττιον πλευράν, εἰς μεσόγειον δ᾽ ἀνήκει 

12 παρατονίον D ἰόππης codices. 
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σχεδὸν ἐπὶ σταδίους ἑξακισχιλίους. πολυανθρωπίᾳ δὲ 
τὸ μὲν παλαιὸν πολὺ προέδχε πάντων τῶν γνωριζο- 
μένων τόπων κατὰ τὴν οἰχουμένην, καὶ καϑ᾽ ἡμᾶς 
δὲ οὐδενὸς τῶν ἄλλων δοκεῖ λεέπεσϑαι" ἐπὶ μὲν γὰρ 1 

ὅ τῶν ἀρχαίων χρόνων ἔσχε κώμας ἀξιολόγους καὶ 
πόλεις πλείους τῶν μυρίων καὶ ὀκτακισχιλίων. ὡς 

év' ταῖς ἱεραῖς ἀναγραφαῖς ὁρᾶν ἔστι κατακεχωριό- 

μένον, ἐπὶ δὲ Πτολεμαίου τοῦ “Μάγου πλείους τῶν 
τρισμυρίων ἠριϑμήϑησαν, ὧν τὸ πλῆϑος διαμεμένη- 

10 xev ἕως τῶν καϑ' ἡμᾶς χρόνων. τοῦ δὲ σύμπαντος 8 
λαοῦ τὸ μὲν παλαιόν φασι γεγονέναι περὶ ἕπτακο- 
σίας μυριάδας, καὶ καϑ᾽ ἡμᾶς δὲ οὐκ ἐλάττους εἶναι 
[τριακοδσέων]. διὸ καὶ τοὺς. ἀρχαίους βασιλεῖς ἴστο- 

37 ροῦσι κατὰ τὴν Αἴγυπτον ἔργα μεγάλα καὶ ϑαυμα- 
15 στὰ διὰ τῆς πολυχειρίας κατασχευάδαντας ἀϑάνατα 

τῆς ἑαυτῶν δόξης ἀπολιπεῖν ὑπομνήματα. ἀλλὰ περὶ 
μὲν τούτων τὰ κατὰ μέρος μικρὸν ὕστερον ἀναγρά- 
ψομεν, περὶ δὲ τῆς τοῦ ποταμοῦ φύσεως καὶ τῶν 
κατὰ τὴν χώραν ἰδιωμάτων νῦν διέξιμεν. 

30 Ὁ γὰρ Νεῖλος φέρεται μὲν ἀπὸ μεσημβρίας ἐπὶ 82 
τὴν ἄρκτον, τὰς πηγὰς ἔχων ἐκ τόπων ἀοράτων, ol 
κεῖνται τῆς ἐσχάτης Αἰθιοπίας κατὰ τὴν ἔρημον, 
ἀπροσίτου τῆς χώρας οὔσης διὰ τὴν τοῦ καύματος 
ὑπερβολήν. μέγιστος δ᾽ ὧν τῶν ἁπάντων ποταμῶν 

85 x«l πλείστην γῆν διεξιὼν καμπὰς ποιεῖται μεγάλας; 
ποτὲ μὲν ἐπὶ τὴν ἀνατολὴν καὶ τὴν ᾿“ραβίαν ἐπι- 

στρέφων, ποτὲ δ᾽ ἐπὶ τὴν δύσιν καὶ τὴν Διβύην 
ἐκκλίνων; φέρεται γὰρ ἀπὸ τῶν Αἰθιοπικῶν ὀρῶν 

6 πλείω D 9 τρισχιλίων CF. 18 τριακοσίων om. M, 
incl. Stephanus. 
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μέχρι τῆς εἰς ϑάλατταν ἐχβολῆς στάδια μάλιστά πως 

8 μύρια καὶ δισχίλια σὺν αἷς ποιεῖται καμπαῖς. κατὰ 
δὲ τοὺς ὑποκάτω τόπους συστέλλεται τοῖς ὄγκοις 
ἀεὶ μᾶλλον. ἀποσπωμένου τοῦ ῥεύματος ἐπ᾽ ἀμφο- 

4 τέρας τὰς ἠπείρους. τῶν δ᾽ ἀποσχιξομένων μερῶν τὸ 5 
μὲν εἰς τὴν Διβύην ἐκκλῖνον ὑφ᾽ ἅμμου καταπίνε- 
ται τὸ βάϑος ἐχούσης ἄπιστον, τὸ δ᾽ εἰς τὴν ᾿4ρα- 

βίαν ἐναντίως εἰσχεόμενον εἰς τέλματα παμμεγέϑη 
καὶ λίμνας ἐκτρέπεται μεγάλας καὶ περιοικουμένας 

δ γένεσι πολλοῖς. εἰς δὲ τὴν Αἴγυπτον ἐμβάλλει τῇ 
μὲν δέκα σταδίων, τῇ δ᾽ ἔλαττον τούτων, οὐκ ἐπ᾽ 
εὐθείας φερόμενος, ἀλλὰ καμπὰς παντοίας ποιού- 
μενος ποτὲ μὲν γὰρ ἑλίττεται πρὸς τὴν ἕω, ποτὲ 
0b πρὸς τὴν ἑσπέραν, ἔστι δ᾽ ὅτε πρὸς τὴν μεσημ- 

6 βρίαν, εἰς τοὐπίσω λαμβάνων τὴν παλίρροιαν. ὄρη 15 
γὰρ ἐξ ἑκατέρου μέρους τοῦ ποταμοῦ παρήκει, πολ- 
λὴν μὲν τῆς παραποταμίας ἐπέχοντα, διειλημμένα 
0b φάραγξι καὶ κρημνοῖς στενοπόροις, οἷς ἐμπῖπτον 
τὸ ῥδεῦμα παλισσυτεῖ διὰ τῆς πεδιάδος, καὶ πρὸς 
τὴν μεσημβρίαν ἐφ᾽ ἱχανὸν τόπον ἐνεχϑὲν πάλιν 30 

1 ἐπὶ τὴν κατὰ φύσιν φορὰν ἀποκαϑίσταται. τηλι- 
καύτην δ᾽ ἔχων ὑπεροχὴν ἐν πᾶσιν ὁ ποταμὸς οὗτος 
μόνος τῶν ἄλλων ἄνευ βίας καὶ κυματώδους δρμῆς 
τὴν ῥύσιν ποιεῖται, πλὴν ἐν τοῖς καλουμένοις κατα- 

8 ράχταις. τόπος γάρ τίᾳς ἐστι μήκει μὲν ὡς δέκα 

με 0 

to 5 

2 καμπαῖς] περιείληφε δὲ καὶ νήσους ἐν αὐτῷ κατὰ 
μὲν τὴν Αἰθιοπίαν ἄλλας τε πλείους καὶ μίαν εὐμεγέϑη, 
τὴν ὀνομαζομένην Μερόην, rj εἴκοσι δυοῖν σταδίων ἐστὶ τὸ 
πλάτος add. CF; cf. c. 88, 1 ὅ τὰς] παρακειμένας add. 

8 ἐκχεόμενον CF 11 ἐλάττω D 18 πρὸς τὴν 
ἕω ποτὲ δὲ om. D 86 μὲν ὡς om. D, ὡς om. C. 



I 82. 38. D3 

σταδίων, κατάντης δὲ καὶ κρημνοῖς συγκλειόμενος 

88 εἰς στενὴν ἐντομήν, ἅπας δὲ τραχὺς καὶ φἀραγγώδης, 
ἔτι δὲ πέτρους ἔχων πυχνοὺς καὶ μεγάλους ἐοικότας 

σκοπέλοις τοῦ δὲ ῥεύματος περὶ τούτους σχιξο- 
ὅ μένου βιαιότερον καὶ πολλάκις διὰ τὰς ἐγκοπὰς 

ἀνακλωμένου πρὸς ἐναντίαν τὴν καταφορὰν συνί- 

ότανται δῖναι ϑαυμασταί" πᾶς δ᾽ ὁ μεσάξων τόπος 9 
ὑπὸ τῆς παλιρροίας ἀφροῦ τε πληροῦται καὶ τοῖς 
προσιοῦσι μεγάλην παρέχεται κατάπληξιν᾽ καὶ γὰρ 

101] καταφορὰ τοῦ ποταμοῦ οὕτως ἐστὶν ὀξεῖα καὶ 
βίαιος ὥστε δοκεῖν μηδὲν βέλους διαφέρειν. κατὰ 10 
δὲ τὴν πλήρωσιν τοῦ Νείλου, τῶν σκοπέλων κατα- 
κλυξομένων καὶ παντὸς τοῦ τραχύνοντος τόπου τῷ 
πλήθει τοῦ ῥεύματος καλυπτομένου, καταπλέουδι 

15 μέν τινες κατὰ τοῦ καταράκτου λαμβάνοντες ἕναν- 

τίους τοὺς ἀνέμους, ἀναπλεῦσαι δὲ οὐδεὶς δύναται, 

νικώδσης τῆς τοῦ ποταμοῦ βίας πᾶσαν ἐπίνοιαν ἀν- 

ϑρωπίνην. καταράκται μὲν οὖν εἰσι τοιοῦτοι πλείους, 11 
μέγιστος δ᾽ ὁ πρὸς τοῖς μεϑορίοις τῆς “ὐϑιοπίας 

20 τὲ καὶ τῆς Αἰγύπτου. 

Περιξίληφε δ᾽ ὁ ποταμὸς καὶ νήσους ἐν αὑτῷ, 99 
κατὰ μὲν τὴν Αὐἰϑιοπίαν ἄλλας τε πλείους καὶ μίαν 
εὐμεγέϑη, τὴν ὀνομαζομένην Μερόην, ἐν fj καὶ πόλις 
ἐστὶν ἀξιόλογος ὁμώνυμος τῇ νήσῳ, κτίσαντος αὐτὴν 

: Καμβύσου καὶ ϑεμένου τὴν προσηγορίαν ἀπὸ τῆς 
μητρὸς αὐτοῦ Μερόης. ταύτην δὲ τῷ μὲν σχήματί 3 
φασιν ὑπάρχειν ϑυρεῷ παραπλησίαν, τῷ δὲ μεγέϑει 

πολὺ προέχειν τῶν ἄλλων νήσων τῶν ἐν τούτοις 
toig τόποις᾽ τὸ μὲν γὰρ μῆκος αὐτῆς εἶναι λέγουσι 

7 μεσάξων] νησίξων C. 
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σταδίων τρισχιλίων, τὸ δὲ πλάτος χιλίων. ἔχειν 
δ᾽ αὐτὴν καὶ πόλεις οὐκ ὀλίγας, ὧν ἐπιφανεστάτην 
ὑπάρχειν τὴν Μερόην. παρήκειν δὲ τῆς νήσου 
τὸν περικλυξόμενον πάντα τόπον ἀπὸ μὲν τῆς 
“Διβύης ϑῖνας ἔχοντας ἄμμου μέγεϑος ἀέριον, ἀπὸ 
ὃς τῆς ᾿4ραβίας κρημνοὺς κατερρωγότας. ὑπάρχειν 
δ᾽ ἐν αὐτῇ καὶ μέταλλα χρυσοῦ vs καὶ ἀργύρου 
καὶ σιδήρου καὶ χαλκοῦ" πρὸς δὲ τούτοις ἔχειν πλῆ- 
Soc ἐβένου, λίϑων τὲ πολυτελῶν γένη παντοδαπά. 
καϑόλου δὲ τοσαύτας νήσους ποιεῖν τὸν ποταμὸν 10 
ὥστε τοὺς ἀκούοντας μὴ ῥᾳδίως πιστεῦσαι" χωρὶς 
γὰρ τῶν περικλυξομένων τόπων ἐν τῷ καλουμένῳ 39 
Δέλτα τὰς ἄλλας εἶναι νήσους πλείους τῶν ἕπτα- 

κοσίων, ὧν τὰς μὲν ὑπὸ “ὐἰϑιόπων ἐπαντλουμένας 
γεωργεῖσϑαι κέγχρῳ, τὰς δὲ πλήρεις ὑπάρχειν ὄφεων 15 
καὶ κυνοκεφάλων καὶ ἄλλων ϑηρίων παντοδαπῶν, 

καὶ διὰ τοῦτο ἀπροσίτους εἶναι τοῖς ἀνθρώποις. 

Ὁ δ᾽ οὖν Νεῖλος κατὰ τὴν «Αἴγυπτον εἰς πλείω 
μέρη σχιζόμενος ποιεῖ τὸ καλούμενον ἀπὸ τοῦ σχή- 
ματος ΖΙέλτα. τούτου δὲ τὰς μὲν πλευρὰς κατα- 20 

γράφει τὰ τελευταῖα τῶν ῥευμάτων, τὴν δὲ βάσιν 
ἀναπληροῖ τὸ δεχόμενον πέλαγος τὰς ἐκβολὰς τοῦ 

ποταμοῦ. ἐξίησι δ᾽ εἰς τὴν ϑάλατταν ἑπτὰ στόμασιν, 
ὧν τὸ μὲν πρὸς ἕω κεκλιμένον καὶ πρῶτον καλεῖται 
Πηλουσιακόν, τὸ δὲ δεύτερον Τανιτικόν, εἶτα Μεν- 30 

e 

. δήσιον καὶ Φατνιτικὸν καὶ Σεβεννυτικόν, ἔτι δὲ 

7 καὶ ἀργύρου om. D, καὶ ἀργύρου καὶ σιδήρου om. C 
9 πολυτελῶν om. CF 14 ὑπαντλουμένας C 16 eile] 
τῶν ἄλλων D 28 ποταμοῦ] Νείλου CF — 26 τανειτικόν 
26 φατμνιτικόν CD. 
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Βολβίτινον, καὶ τελευταῖον Κανωβικόν, ὅ τινες 
Ἡρακλεωτικὸν ὀνομάζουσιν. ἔστι δὲ καὶ ἕτερα στό- 
ματα χειροποίητα, περὶ ὧν οὐδὲν κατεπείγει γράφειν. 
ἐφ᾽ ἑκάστῳ δὲ πόλις τετείχισται διαιρουμένη τῷ 

5 ποταμῷ καὶ καϑ' ἑκάτερον μέρος τῆς ἐκβολῆς ξεύγ- 

μασι καὶ φυλακαῖς εὐκαίροις διειλημμένη. ἀπὸ 
ὃξὲ τοῦ Πηλουσιακοῦ στόματος διῶρυξ ἐστι χειρο- 
ποίητος εἰς τὸν ᾿ράβιον κόλπον καὶ τὴν ᾿Ερυϑρὰν 

ϑάλατταν. ταύτην δ᾽ ἐπεβάλετο πρῶτος κατασκευά- 
10 ξεῖν Νεκῶς ὁ Ψαμμητίχου, μετὰ δὲ τοῦτον Ζ]αρεῖος 

ὁ Πέρσης. καὶ προκόψας τοῖς ἔργοις ἕως τινὸς τὸ 

τελευταῖον εἴασεν αὐτὴν ἀσυντέλεστον᾽ ἐδιδάχθη 
γὰρ ὑπό τινῶν ὅτι διορύξας τὸν ἰσϑμὸν αἴτιος 

ἔσται τοῦ χατακλυσϑῆναι τὴν “ἴγυπτον᾽ μετεωρο- 

15 τέραν γὰρ ἀπεδείκνυον ὑπάρχειν τῆς Αἰγύπτου τὴν 
Ἐρυϑρὰν ϑάλατταν. ὕστερον δὲ ὃ δεύτερος IlvoAc- 

Qo 

e 

11 

μαῖος συνετέλεσεν αὐτήν, καὶ κατὰ τὸν ἐπικαιρότα- 
τον τόπον ἐμηχανήσατό τι φιλότεχνον διάφραγμα. 

τοῦτο δ᾽ ἐξήνοιγεν, ὁπότε βούλοιτο διαπλεῦσαι, καὶ 
380 ταχέως πάλιν συνέκλειεν, εὐστόχως ἐκλαμβανομένης 

τῆς χρείας. ὁ δὲ διὰ τῆς διώρυχος ταύτης ῥέων 
ποταμὸς ὀνομάξεται μὲν ἀπὸ τοῦ κατασκευάσαντος 
Πτολεμαῖος, ἐπὶ δὲ τῆς ἐχβολῆς πόλιν ἔχει τὴν 
προσαγορευομένην ᾿Δρσινόην. 

40 Τὸ δ᾽ οὖν Δέλτα τῇ Σικελίᾳ τῷ σχήματι παρα- 84 
46 πλήσιον ὑπάρχον τῶν μὲν πλευρῶν ἑκατέραν ἔχει 

σταδίων ἑπτακοσίων καὶ πεντήχοντα, τὴν δὲ βάσιν 
ϑαλάττῃ προσκλυξομένην σταδίων χιλέων καὶ τρια- 

1 κανωβιτικόν D 10 νεκαῦς C ψαμμιτέχου CF. 
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xoGímv. ἡ δὲ νῆσος αὕτη πολλαῖς διώρυξι χειρο- 
ποιήτοις διείληπται καὶ χώραν περιέχει καλλίστην 
τῆς Αἰγύπτου. ποταμόχωστος γὰρ οὖσα καὶ κατάρ- 

ρυτος πολλοὺς καὶ παντοδαποὺς ἐκφέρει καρπούς, 
τοῦ μὲν ποταμοῦ διὰ τὴν κατ᾽ ἔτος ἀνάβασιν νεαρὰν ὅ 
ἰλὺν ἀεὶ καταχέοντος, τῶν δ᾽ ἀνθρώπων ῥαδίως 
ἅπασαν ἀρδευόντων διά τινος μηχανῆς, ἣν ἐπενόησε 

μὲν ᾿Αρχιμήδης ὃ Συρακόσιος, ὀνομάξεται δὲ ἀπὸ 
τοῦ δχήματος κοχλίας. πραεῖαν δὲ τοῦ Νείλου τὴν 
ῥύσιν ποιουμένου, καὶ γῆν πολλὴν καὶ παντοδαπὴν 10 
καταφέροντος, ἔτει δὲ κατὰ τοὺς κοίλους τόπους 

λιμνάξοντος, ἕλη γίνεται πάμφορα. ῥίζαι γὰρ ἐν 
αὐτοῖς φύονται παντοδαπαὶ τῇ γεύσει καὶ καρπῶν 
καὶ καυλῶν ἐἰδιάξουσαι φύδεις, πολλὰ συμβαλλόμεναι 
τοῖς ἀπόροις τῶν ἀνθρώπων καὶ τοῖς ἀσϑενέσι πρὸς 15 
αὐτάρκειαν. οὐ γὰρ μόνον τροφὰς παρέχονται ποι- 
κίλας καὶ πᾶσι τοῖς δεομένοιρ ὁτοίμας καὶ δαψιλεῖς, 
ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων τῶν εἰς τὸ ξῆν ἀναγκαίων οὐκ 
ὀλίγα φέρουσι βοηϑήματα' λωτός τ γὰρ φύεται 
πολύς, ἐξ οὗ κατασκευάξουσιν ἄρτους οἱ κατ᾽ Alyv- 30 

πτον δυναμένους ἐκπληροῦν τὴν φυσικὴν τοῦ σώμα- 
τος ἔνδειαν, τό τε κιβώριον δαψιλέστατον ὑπάρχον 

φέρει τὸν καλούμενον Αἰγύπτιον κύαμον. ἔστι δὲ 
καὶ δένδρων γένη πλείονα, καὶ τούτων αἴ μὲν ὀνο-. 
μαξόμεναι περδαῖαι καρπὸν διάφορον ἔχουσι τῇ 3ὅ 

γλυκύτητι, μετενεχϑέντος ἐξ Αἰθιοπίας ὑπὸ Περσῶν 

τοῦ φυτοῦ καϑ᾽ ὃν καιρὸν Καμβύσης éxodtuasv 
ἐκείνων τῶν τόπων" τῶν δὲ συχαμένων αἱ μὲν τὸν 

17 καὶ (ante πᾶσι) om. C 94 γένη πλείονα om. C 
καὶ τι] καὶ φύσεις πλείους καὶ τ. CF' — 26 περσίαι CF. 
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τῶν μόρων καρπὸν φέρουσιν, αἷ δὲ τὸν τοῖς σύκοις 
ἐμφερῆ, καὶ παρ᾽ ὅλον σχεδὸν τὸν ἐνιαυτὸν αὐτοῦ 
φυομένου συμβαίνει τοὺς ἀπόρους καταφυγὴν ἑἕτοί- 
μην ἔχειν τῆς ἐνδείας. τὰ δὲ βάτα καλούμενα 

ὅ [μυξάρια] συνάγεται μὲν κατὰ τὴν ἀποχώρησιν τοῦ 
ποταμοῦ, διὰ δὲ τὴν γλυκύτητα τῆς φύσεως αὐτῶν 
ἐν τραγήματος μέρει καταναλίδκεται. καταδκευάξουσι 

41 δὲ καὶ ἐκ τῶν χριϑῶν Δἰγύπτιοι πόμα λειπόμενον 
οὐ πολὺ τῆς περὶ τὸν οἶνον εὐωδίας, ὃ καλοῦσι 

10 ξῦϑος. χρῶνται δὲ καὶ πρὸς τὴν τῶν λύχνων καῦσιν 
ἐπιχέοντες ἀντ᾽ ἐλαίου τὸ ἀποϑλιβόμενον ἔκ τινος 

φυτοῦ, προσαγορευόμενον δὲ κίκι. πολλὰ δὲ καὶ 
ἄλλα τὰ δυνάμενα τὰς ἀναγκαίας χρείας παρέχεσϑαι 
τοῖς ἀνθρώποις δαψιλῆ φύεται κατὰ τὴν Αἴγυπτον. 

16 ὑπὲρ ὧν μαχρὸν ἂν εἴη yodgsw. 
Θηρία δ᾽ ὃ Νεῖλος τρέφει πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα 85 

ταῖς ἰδέαις ἐξηλλαγμένα, δύο δὲ διάφορα, τόν τε 
κροχόδειλον καὶ τὸν καλούμενον ἵππον. τούτων 2 

δ᾽ ὁ μὲν κροκόδειλος ἐξ ἐλαχίστου γίνεται μέγιστος, 
80 ὧς ἂν φὰ μὲν τοῦ ξῴου τούτου τίκτοντος τοῖς χη- 

νείοις παραπλήσια, τοῦ δὲ γεννηθέντος αὐξομένου 
μέχρι πηχῶν ἑκκαέδεκα. καὶ μακρόβιον μέν ἐστιν a 
ὡς κατ᾿ ἄνθρωπον, γλῶτταν δὲ οὐκ ἔχει. τὸ δὲ 

σῶμα ϑαυμαστῶς ὑπὸ τῆς φύσεως ὠχύρωται" τὸ 

35 μὲν γὰρ δέρμα αὐτοῦ πᾶν φολιδωτόν ἐστι καὶ τῇ 
σκληρότητι διάφορον, ὀδόντες δ᾽ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν 
μερῶν ὑπάρχουσι πολλοί, δύο δὲ ol χαυλιόδοντες 
πολὺ τῷ μεγέϑει τῶν ἄλλων διαλλάττοντες. σαρχο- 

1 τῶν om. D ὄ μυξάρια om. Ο — 26 γὰρ om. D 
πᾶν g.] παμφολιδωτόν D 96 διαφέρον CF. 

4 
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φαγεῖ δ᾽ οὐ μόνον ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων 
τῶν ἐπὶ τῆς γῆς ξῴων τὰ προσπελάξοντα τῷ πο- 
ταμῷ. καὶ τὰ μὲν δήγματα ποιεῖ ἁδρὰ καὶ χαλεπά, 
Tolo δ᾽ ὄνυξι δεινῶς σπαράττει, καὶ τὸ διαιρεϑὲν 
τῆς σαρκὸς παντελῶς ἀπεργάξεται δυσίατον. ἐϑη- 
QeUero δὲ ταῦτα τὰ ξῷα τὸ μὲν παλαιὸν ὑπὸ τῶν 
“ἱγυπτίων ἀγκίστροις ἔχουσιν ἐπιδεδελεασμένας 
ὑείας σάρκας, ὕστερον δὲ ποτὲ μὲν δικτύοις παχέσιν 
ὡσπερεί τινες ἰχϑῦς, ποτὲ δ᾽ ἐμβολίοις σιδηροῖς ἐκ 
τῶν ἀκάτων τυπτόμενα συνεχῶς εἰς τὴν κεφαλήν. 

e πλῆϑος δ᾽ αὐτῶν ἀμύϑητόν ἐστι κατά τε τὸν ποτα- 
μὸν καὶ τὰς παρακειμένας λίμνας, ὡς ἂν πολυγόνων 

τε ὄντων καὶ σπανίως ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀναιρου- 
μένων" τῶν μὲν γὰρ ἐγχωρίων τοῖς πλείστοις νόμι- 
μόν ἐστιν ὡς θεὸν σέβεσϑαι τὸν κροχόδειλον. τοῖς 

δ᾽ ἀλλοφύλοις ἀλυσιτελής ἐστιν ἡ ϑήρα παντελῶς, 
ovx οὔσης ἐδωδίμου τῆς σαρκός. ἀλλ᾽ ὅμως τοῦ 
πλήϑους τούτου φυομένου κατὰ τῶν ἀνθρώπων ἡ 
φύσις κατεσχεύαχσε μέγα βοήϑημα" Ó γὰρ καλού- 

μενος ἰχνεύμων, παραπλήσιος ὧν μικρῷ κυνί, περι- 

ἔρχεται τὰ τῶν κροκοδείλων φὰ συντρίβων, τίκτοντος 
τοῦ ξῴου παρὰ τὸν ποταμόν, καὶ τὸ ϑαυμασιώτατον, 
οὔτε κατεσϑίέων οὔτε ὠφελούμενος οὐδὲν διατελεῖ 
φυσικήν τινα χρείαν καὶ κατηναγκασμένην évtg- 
γῶν εἰς ἀνθρώπων εὐεργεσίαν. ὁ ὃδὲ καλούμενος 
ἵππος τῷ μεγέϑει μέν ἐστιν οὐκ ἐλάττων πηχῶν 
πέντε, τετράπους δ᾽ ὧν καὶ δίχηλος παραπλησίως 
τοῖς βουσὶ τοὺς χαυλιόδοντας ἔχει μείξους τῶν 

2 τῆς om. D 8 ἀδρὰ] μεγάλα CF 23 οὐ xat- 
ἐσθίων D 26 ἐλάττω D. 
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ἀγρίων ὑῶν, τρεῖς ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν, ὦτα 
δὲ καὶ κέρκον καὶ φωνὴν ἵππῳ παρεμφερῆ, τὸ δ᾽ 
ὅλον κύτος τοῦ σώματος οὐκ ἀνόμοιον ἐλέφαντι, 
καὶ δέρμα πάντων σχεδὸν τῶν ϑηρίων ἰσχυρότατον. 

6 ποτάμιον γὰρ ὑπάρχον καὶ χερσαῖον τὰς μὲν ἡμέρας 9 
ἐν τοῖς ὕδασι ποιεῖ γυμναξόμενον κατὰ βάϑους, 

τὰς δὲ νύχτας ἐπὶ τῆς χώρας κατανέμεται τόν τε 
σῖτον καὶ τὸν χόρτον, ὥστε εἰ πολύτεκνον ἦν τοῦτο 
τὸ ξῷον καὶ κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἔτικτεν, ἐλυμαίνετ᾽ ἂν 

10 ὁλοσχερῶς τὰς γεωργίας τὰς κατ᾽ Αἴγυπτον. AC 10 

ὄκεται δὲ καὶ τοῦτο πολυχειρίᾳ τῶν τυπτόντων 
τοῖς σιδηροῖς ἐμβολέοις᾽ ὅπου γὰρ ἂν φανῇ, συνά- 

γουσιν ἐπ’ αὐτὸ πλοῖα, καὶ περιστάντες κατατραυ- 
ματίξουσιν ὥσπερ τισὶ κοπεῦσιν ἐπὶ σιδηροῖς ἀγκί- 

15 ὅτροιρ, εἶθ᾽ ἑνὶ τῶν ἐμπαγέντων ἐνάπτοντες ἀρχὰς 
στυππίνας ἀφιᾶσι. μέχρι ἂν ὅτου παραλυϑῇ ysvó- 

μενον ἔξαιμον. τὴν μὲν οὖν σάρκα σκληρὰν ἔχει 11 
καὶ δύσπεπτον, τῶν δ᾽ ἔντοσθεν οὐδὲν ἐδώδιμον, 
οὔτε σπλάγχνον οὔτ᾽ ἐγκοίλιον. 

30 Χωρὶς δὲ τῶν εἰρημένων ϑηρίων ὁ Νεῖλος ἔχει 36 
παντοῖα γένη ἰχϑύων καὶ κατὰ τὸ πλῆϑος ἄπιστα" 
τοῖς γὰρ ἐγχωρίοις οὐ μόνον ἐκ τῶν προσφάτως 

ἁλισκομένων παρέχεται δαψιλῆ τὴν ἀπόλαυσιν, ἀλλὰ 

καὶ πλῆϑος εἰς ταριχείαν ἀνίησιν ἀνέκλειπτον. καϑ- 
35 όλου δὲ ταῖς εἰς ἀνθρώπους εὐεργεσίαις ὑπερβάλλει 

πάντας τοὺς κατὰ τὴν οἰκουμένην ποταμούς. τῆς 

γὰρ πληρώσεως τὴν ἀρχὴν ἀπὸ ϑερινῶν τροπῶν 

b γὰρ] δὲ Dind. 6 ποιεῖ] διατρίβει Π 1 τῆς D, τὰς F, 
om. C 1] τοῦτο] τοῦτο τὸ ξῶον xe 14 κωπεῦσιν D 

dd. 2 

Loo] 

17 Eois] τοιοῦτον δὲ ὑπάρχον a 1 κατὰ om. CF 
ἄπιστον CF. 
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ποιούμενος αὔξεται μὲν μέχρι τῆς ἰσημερίας τῆς 

μετοπωρινῆς, ἐπάγων δ᾽ ἀεὶ νέαν ἰλὺν βρέχει τὴν 
γῆν ὁμοίως τήν τε ἀργὴν καὶ σπόριμον καὶ φυτεύ- 
όιμον τοσοῦτον χρόνον ὅσον ἂν oí γεωργοῦντες τὴν 
χώραν ἐθελήσωσι. τοῦ γὰρ ὕδατος πραέως φερο- δ 
μένου ῥᾳδίως ἀποτρέπουσιν αὐτὸν μικροῖς χώμασι, 
καὶ πάλιν ἐπάγουσιν εὐχερῶς ταῦτα διαιροῦντες, 

ὅταν δόξῃ συμφέρειν. καϑόλου δὲ τοσαύτην τοῖς 48 
μὲν ἔργοις εὐκοπέαν παρέχεται, τοῖς δ᾽ ἀνθρώποις 
λυσιτέλειαν, ὥστε τοὺς μὲν πλείστους τῶν γεωργῶν 10 
τοῖς ἀναξηραινομένοις τῆς γῆς τόποις ἐφισταμένους 

καὶ τὸ δπέρμα βάλλοντας ἐπάγειν τὰ βοσκήματα, 

καὶ τούτοις δσυμπατήσαντας μετὰ τέτταρας ἢ πέντε 
μῆνας ἀπαντᾶν ἐπὶ τὸν ϑερισμόν, ἐνίους δὲ κούφοις 
ἀρότροις ἐπαγαγόντας βραχέως τὴν ἐπιφάνειαν τῆς 15 
βεβρεγμένης χώρας σωροὺς ἀναιρεῖσθαι τῶν καρπῶν 

5 χωρὶς δαπάνης πολλῆς καὶ κακοπαϑείας. ὅλως γὰρ 
πᾶσα γεωργία παρὰ μὲν τοῖς ἄλλοις ἔϑνεσι μετὰ 
μεγάλων ἀναλωμάτων καὶ ταλαιπωριῶν διοικεῖται, 

παρὰ δ᾽ Αἰγυπτίοις μόνοις ἐλαχίστοις δαπανήμασι 30 
καὶ πόνοις συγκομίξεται. ἥ τε ἀμπελόφυτος ὁμοίως 

ἀρδευομένη δαψίλειαν οἴνου τοῖς ἐγχωρίοις παρα- 
6 ὄκευάξει. οἱ 05 χερσεύειν ἐάσαντες τὴν χώραν τὴν 
ἐπικεκλυσμένην καὶ τοῖς ποιμνίοις ἀνέντες μηλόβο- 
τον διὰ τὸ πλῆϑος τῆς νομῆς δὶς τεκόντα καὶ δὲς 35 

ἀποκαρέντα τὰ πρόβατα καρποῦνται. 
7 To δὲ γινόμενον περὶ τὴν ἀνάβασιν τοῦ Νεί- 
Aov τοῖς μὲν ἰδοῦσι ϑαυμαστὸν φαίνεται, τοῖς δ᾽ 

e? 

P» 

, 156 ὑπαγαγόντας Reiske 29 τὴν ἐπικεκλυσμένην 
χώραν CF. 
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ἀκούδασι παντελῶς ἄπιστον. τῶν γὰρ ἄλλων ποτα- 

μῶν ἁπάντων περὶ τὰς ϑερινὰς τροπὰς ἐλαττου- 

μένων καὶ κατὰ τὸν ἑξῆς χρόνον τοῦ ϑέρους ἀεὶ 
ιιᾶλλον ταπεινουμένων, οὗτος μόνος τότε τὴν ἀρχὴν 

5 λαβὼν τῆς πληρώσεως ἐπὶ τοσοῦτον αὔξεται καϑ' 
ἡμέραν ὥστε τὸ τελευταῖον πᾶσαν σχεδὸν ἐπικλύξειν 
τὴν Αἴγυπτον. ὡσαύτως δὲ πάλιν εἰς τοὐναντίον 
μεταβαλὼν τὸν ἴσον χρόνον καϑ' ἡμέραν ἐκ τοῦ 
κατ᾽ ὀλίγον ταπεινοῦται, μέχρι ἂν εἰς τὴν προῦπάρ- 

10 ξασαν ἀφίκηται τάξιν. καὶ τῆς μὲν χώρας οὔσης 

πεδιάδος, τῶν δὲ πόλεων καὶ τῶν κωμῶν, ἔτι δὲ 
τῶν ἀγροικιῶν κειμένων ἐπὶ χειροποιήτων χωμάτων, 
ἡ πρόσοψις ὁμοία γίνεται ταῖς Κυκλάσι νήσοις. 

τῶν δὲ χερσαίων ϑηρίων τὰ πολλὰ μὲν ὑπὸ τοῦ 
15 ποταμοῦ περιληφϑέντα διαφϑείρεται βαπτιξόμενα, 

τινὰ δ᾽ εἰς τοὺς μετεωροτέρους ἐκφεύγοντα τόπους 
διασώξεται, τὰ δὲ βοσκήματα κατὰ τὸν τῆς ἀνα- 
βάσεως χρόνον ἐν ταῖς κώμαις καὶ ταῖς ἀγροικίαιρ 
διατρέφεται, προπαρασκευαξομένης αὐτοῖς τῆς τρο- 

20 φῆς. of δ᾽ ὄχλοι πάντα τὸν τῆς πληρώσεως χρόνον 
44 ἀπολελυμένοι τῶν ἔργων εἰς ἄνεσιν τρέπονται, 

συνεχῶς ἑστιώμενοι καὶ πάντων τῶν πρὸς ἡδονὴν 
ἀνηκόντων ἀνεμποδίστως ἀπολαύοντες. διὰ δὲ τὴν 
ἀγωνίαν τὴν ἐκ τῆς ἀναβάσεως τοῦ ποταμοῦ γινο- 

386 μένην κατεσκεύασται Νειλοσκοπεῖον ὑπὸ τῶν βασι- 
λέων ἐν τῇ Μέμφει" ἐν τούτῳ δὲ τὴν ἀνάβασιν 
ἀκριβῶς ἐκμετροῦντες ol τὴν τούτου διοίκησιν ἔχον- 
τες ἐξαποστέλλουσιν εἰς τὰς πόλεις ἐπιστολάς. δια- 

4 τὴν om. F 8. μεταβάλλων ΑΒ. 
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δσαφοῦντες πόσους πήχεις ἢ δακτύλους ἀναβέβηκεν 
ὁ ποταμὸς καὶ πότε τὴν ἀρχὴν πεποίηται τῆς ἐλατ- 
τώσεως. διὰ δὲ τοῦ τοιούτου τρόπου τῆς μὲν 
ἀγωνίας ἀπολύεται πᾶς Ó λαός, πυθόμενος τὴν τῆς 

αὐξήσεως εἰς τοὐναντίον μεταβολήν. τὸ δὲ πλῆϑος ὅ 
τῶν ἐσομένων καρπῶν εὐθὺς ἅπαντες προεπεγνώ- 
καόιν, ἐκ πολλῶν χρόνων τῆς παρατηρήδεως ταύ- 

της παρὰ τοῖς «Αἰγυπτίοις ἀκριβῶς ἀναγεγραμμένης. 
Μεγάλης δ᾽ οὔσης ἀπορίας περὶ τῆς τοῦ ποτα- 

μοῦ πληρώσεως, ἐπικεχειρήκασι πολλοὶ τῶν τε φιλο- 10 
σόφων καὶ τῶν ἱστορικῶν ἀποδιδόναι τὰς ταύτης 

αἰτίας, περὶ ὧν ἐν κεφαλαίοις ἐροῦμεν, ἵνα μήτε 
μακρὰς ποιώμεϑα τὰς παρεχβάδσεις μήτε ἄγραφον τὸ 
παρὰ πᾶσιν ἐπιξητούμενον ἀπολείπωμεν. ὅλως γὰρ 

ὑπὲρ τῆς ἀναβάσεως τοῦ Νείλου καὶ τῶν πηγῶν, 18 
ἔτι δὲ τῆς εἰς θάλατταν ἐκβολῆς καὶ τῶν ἄλλων 

ὧν ἔχει διαφορῶν παρὰ τοὺς ἄλλους ποταμούς, 
μέγιστος ὧν τῶν κατὰ τὴν οἰκουμένην, τινὲς μὲν 
τῶν συγγραφέων ἁπλῶς οὐκ ἐτόλμησαν οὐδὲν εἰπεῖν, 
καίπερ εἰωθότες μηκύνειν ἐνίοτε περὶ χειμάρρου 30 

τοῦ τυχόντος, τινὲς δ᾽ ἐπιβαλόμενοι λέγειν περὶ 
τῶν ἐπιξητουμένων πολὺ τῆς ἀληϑείας διήμαρτον. 
oí μὲν γὰρ περὶ τὸν “Ἑλλάνικον καὶ Κάδμον, ἔτι δ᾽ 
Ἑκαταῖον, καὶ πάντες οἷ τοιοῦτοι, παλαιοὶ παντά- 
πασιν ὄντες, εἰς τὰς μυϑώδεις ἀποφάσεις ἀπέχλειναν᾽" 25 

Ἡρόδοτος δὲ ὃ πολυπράγμων, εἰ καί τις ἄλλος, 
γεγονὼς καὶ πολλῆς ἱστορίας ἔμπειρος ἐπικεχείρηκε 

6 προεγνώκασιν ΟἽ 1 πολλῶν] τῶν ἄλλων CF 8 παρὰ 
τοῖς Αἰγυπτίοις] παρ᾽ αὐτοῖς CF 11 ἀποδοῦναι ABE 
(cf. Theophylactos VII 17) 21 τοῦ om. D 
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μὲν περὶ τούτων ἀποδιδόναι λόγον, ἠκολουϑηκὼς 
δὲ ἀντιλεγομέναις ὑπονοίαις εὑρίσκεται" Ξενοφῶν 
δὲ καὶ Θουκυδίδης, ἐπαινούμενοι κατὰ τὴν ἀλήϑειαν 
τῶν ἱστοριῶν, ἀπέσχοντο τελέως κατὰ τὴν γραφὴν 

τῶν τόπων τῶν xcv Αἴγυπτον" οἱ δὲ περὶ τὸν 
Ἔφορον καὶ Θεόπομπον μάλιστα πάντων εἰς ταῦτ᾽ 

45 ἐπιταϑέντες ἥκιστα τῆς ἀληϑείας ἐπέτυχον. καὶ 
διεσφάλησαν οὗτοι πάντες οὐ διὰ τὴν ἀμέλειαν, 
ἀλλὰ διὰ τὴν τῆς χώρας ἰδιότητα. ἀπὸ γὰρ τῶν 

10 ἀρχαίων χρόνων ἄχρι Πτολεμαίου τοῦ Φιλαδέλφου 

προσαγορευϑέντος οὐχ ὅπως τινὲς τῶν Ἑλλήνων 
ὑπερέβαλον εἰς Αἰθιοπίαν, ἀλλ᾽ οὐδὲ μέχρι τῶν 
ὅρων τῆς «Αἰγύπτου προσανέβησαν. οὕτως ἄξενα 
πάντα ἦν τὰ περὶ τοὺς τόπους τούτους καὶ παντε- 

15 λῶς ἐπικίνδυνα" τοῦ δὲ προειρημένου βασιλέως ue" 
“Ἑλληνικῆς δυνάμεως εἰς 4 ϑιοπίαν πρώτου στρα- 
τεύσαντος ἐπεγνώσθη τὰ κατὰ τὴν χώραν ταύτην 

ἀκριβέστερον. ἀπὸ τούτων τῶν χρόνων. τῆς μὲν 
οὖν τῶν προτέρων συγγραφέων ἀγνοίας τοιαύτας 

20 τὰς αἰτίας συνέβη γενέσθαι" τὰς δὲ πηγὰς τοῦ Νεί- 

λου, καὶ τὸν τόπον ἐξ οὗ λαμβάνει τὴν ἀρχὴν τοῦ 
ῥεύματος, ἑορακέναι μὲν μέχρι τῶνδε τῶν ἱστοριῶν 

γραφομένων οὐδεὶς εἴρηκεν οὐδ᾽ ἀκοὴν ἀπεφήνατο 
παρὰ τῶν ἑορακέναι διαβεβαιουμένων. διὸ καὶ τοῦ 

25 πράγματος εἰς ὑπόνοιαν καὶ καταστοχασμὸν πιϑα- 
νὸν καταντῶντος, oí μὲν κατ᾽ Αἴγυπτον ἱερεῖς ἀπὸ 
τοῦ περιρρέοντος τὴν οἰκουμένην ὠκεανοῦ φασιν 
αὐτὸν τὴν σύστασιν λαμβάνειν, ὑγιὲς μὲν οὐδὲν 
λέγοντες, ἀπορίᾳ δὲ τὴν ἀπορίαν λύοντες καὶ λόγον 

22 ἱστοριογραφομένων D (cf. IV 80,4 XIII 90, δ). 
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φέροντες εἰς πίστιν αὐτὸν πολλῆς πέστεως προῦσ- 
δεόμενον' τῶν δὲ Τρωγλοδυτῶν oí μεταναστάντες 
ἐκ τῶν ἄνω τόπων διὰ καῦμα, προσαγορευόμενοι 
δὲ Βόλγιοι, λέγουσιν ἐμφάσεις τινὰς εἶναι περὶ τοὺς 
τόπους ἐχείνους, ἐξ ὧν ἄν τις συλλογίσαιτο διότι 
πολλῶν πηγῶν εἰς ἕνα τόπον ἀϑροιξομένων συν- 
ἔσταται τὸ ῥεῦμα τοῦ Νείλου" διὸ καὶ πολυγονώ- 
τατον αὐτὸν ὑπάρχειν πάντων τῶν γνωριξομένων 
ποταμῶν. οἷ δὲ περιοικοῦντες τὴν νῆσον τὴν ὀνο- 
μαξομένην Μερόην, οἷς καὶ μάλιστ᾽ ἄν τις συγκατά- 
ϑοιτο, τῆς μὲν κατὰ τὸ πιϑανὸν εὑρησιλογίας πολὺ 
κεχωρισμένοις, τῶν δὲ τόπων τῶν ξητουμένων ἔγ- 
γιστα κειμένοις, τοσοῦτον ἀπέχουσι τοῦ λέγειν τι 
περὶ τούτων ἀκριβῶς ὥστε καὶ τὸν ποταμὸν 4ocá- 
πουν προσηγορεύκασιν, ὅπερ ἐστὶ μεϑερμηνευόμενον 

εἰς τὴν Ἑλλήνων διάλεκτον ἐκ τοῦ σκότους ὕδωρ. 
οὗτοι μὲν οὖν τῷ Νείλῳ τῆς ἐν τοῖς τόποις ἀϑεω- 

ρησίας καὶ τῆς ἰδίας ἀγνοίας οἰκείαν ἔταξαν προση- 
γορίαν᾽ ἡμῖν δ᾽ ἀληθέστατος εἶναι δοκεῖ λόγος ὃ 
πλεῖστον ἀπέχων τοῦ προσποιήματος. οὐκ ἀγνοῶ 
δὲ ὅτι τὴν πρὸς τὴν £c τοῦ ποταμοῦ τούτου καὶ 
τὴν πρὸς ἑσπέραν Διβύην ἀφορίξων Ἡρόδοτος ἀνα- 
τίθησι Μίβυσι τοῖς ὀνομαζομένοις Νασαμῶσι τὴν 
ἀκριβῆ ϑεωρίαν τοῦ ῥείϑρου, καί φησιν ἔκ τινος 
λίμνης λαμβάνοντα τὴν ἀρχὴν τὸν Νεῖλον φέρεσϑαι 
διὰ χώρας Αὐθιοπικῆς ἀμυϑήτου" οὐ μὴν αὐτόϑεν 

1 αὐτὸν Stephanus, αὐτῶν codices 2. τρωγοδυτῶν D 
4 βόλγιοι CDF,. μόλγιοει ABE ὅ ἐκείνους om. CF 9 
ὑπεροικοῦντες cR. 19 κεχωρισμένοι D 18 κείμενοι D 
16 εἰς τὴν Ἑλλήνων διάλεκτον om. CF 11 τοῖς om. D. 

5 

46 
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οὔτε τοῖς εἰποῦσι Aífvau, εἴπερ καὶ πρὸς ἀλήϑειαν 
εἰρήκασιν, οὔτε τῷ συγγραφεῖ προσεκτέον ἀναπό- 
δεικτα λέγοντι. 

Ἐπειδὴ δὲ περὶ τῶν πηγῶν καὶ τῆς ῥύσεως αὖ- 88 
5 τοῦ διεληλύθαμεν, πειρασόμεθα τὰς αἰτίας ἀποδι- 

δόναι τῆς πληρώσεως. Θαλῆς μὲν οὖν, εἷς τῶν 54 
ἑπτὰ σοφῶν ὀνομαξόμενος, φησὶ τοὺς ἐτησίας ἀντι- 
πνέοντας ταῖς ἐκβολαῖς τοῦ ποταμοῦ κωλύειν εἰς 

ϑάλατταν προχεῖσθαι τὸ ῥεῦμα, καὶ διὰ τοῦτ᾽ αὖ- 
19 τὸν πληρούμενον ἐπικλύξειν ταπεινὴν οὖσαν καὶ 

πεδιάδα τὴν Αἴγυπτον. τοῦ δὲ λόγου τούτου, καί- 
περ εἶναι δοκοῦντος πιϑανοῦ, ῥάδιον ἐξελέγξαι τὸ 
ψεῦδος. εἰ γὰρ ἦν ἀληϑὲς τὸ προειρημένον, οἵ πο- 

ταμοὶ πάντες ἂν οἱ τοῖς ἐτησίαις ἐναντίας τὰς ἐκβο- 

15 λὰς ἔχοντες ἐποιοῦντο τὴν ὁμοίαν ἀνάβασιν" οὗ μη- 
δαμοῦ τῆς οἰκουμένης συμβαίνοντος ξητητέον ἑτέραν 
αἰτίαν ἀληϑινὴν τῆς πληρώσεως. ᾿Δναξαγόρας δ᾽ ὃ 
φυσικὸς ἀπεφήνατο τῆς ἀναβάσεως αἰτίαν εἶναι τὴν 
τηκομένην χιόνα κατὰ τὴν Αἰϑιοπίαν, ᾧ καὶ ὃ ποιη- 

eo τὴς Εὐριπίδης μαϑητὴς ὧν ἠκολούϑηκε" λέγει γοῦν 
Νείλου λιπὼν κάλλιστον ἐκ γαίας ὕδωρ, 
ὃς ἐκ μελαμβρότοιο πληροῦται ῥοὰς 

“ἰϑιοπίδος γῆς, ἡνίκ᾽ ἂν τακῇ χιών. 
καὶ ταύτην δὲ τὴν ἀπόφασιν οὐ πολλῆς ἀντιρρή- 

25 68006 δεῖσθαι συμβέβηκε, φανεροῦ πᾶσιν ὄντος ὅτι 
διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῶν καυμάτων ἀδύνατον χιόνα 
πίπτειν περὶ τὴν Αἰὐἰϑιοπίαν᾽ καϑόλου γὰρ περὶ 
τοὺς τόπους τούτους οὔτε πάγος οὔτε ψῦχος οὔϑ᾽ 

4 ἐπειδὴ) ἐπεὶ C 17 αἰτίαν ἑτέραν vulg. 91 
γαέης CD 88 προσδεῖσθαι II. 
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ὅλως χειμῶνος ἔμφαδσις γίνεται, καὶ μάλιστα περὶ 

τὴν ἀνάβασιν τοῦ Νείλου. εἰ δέ τις καὶ συγχωρή- 
ὅσαι χιόνος εἶναι πλῆϑος ἐν τοῖς ὑπὲρ Αἰθιοπίαν 
τόποις. ὅμως ἐλέγχεται τὸ ψεῦδος τῆς ἀποφάσεως" 

πᾶς γὰρ ποταμὸς ἀπὸ χιόνος ῥέων δμολογουμένωςρ 5 
αὔρας ἀναδίδωσι ψυχρὰς καὶ τὸν ἀέρα παχύνει" 
περὶ δὲ τὸν Νεῖλον μόνον τῶν ποταμῶν οὔτε νέ- 

M qovg ὑποστάσεις ὑπάρχουσιν οὔτ᾽ αὖραι ψυχραὶ 
8 γένονται οὔϑ᾽ ὁ ἀὴρ παχύνεται. “Ἡρόδοτος δέ φησι 

9 

τὸν Νεῖλον εἶναι μὲν φύσει τηλικοῦτον ἡλίκος γί- τὸ 
νεται κατὰ τὴν πλήρωσιν, ἐν δὲ τῷ χειμῶνι τὸν 
ἥλιον κατὰ τὴν “ιβύην φερόμενον ἐπισπᾶσϑαι πρὸς 

ἑαυτὸν πολλὴν ὑγρασίαν ἐκ τοῦ Νείλου, καὶ διὰ 
τοῦτο περὶ τοὺς καιροὺς τούτους παρὰ φύσιν ἐλάτ- 

τονα γίνεσθαι τὸν ποταμόν τοῦ ὃὲ ϑέρους ἐπι- 15 

στάντος ἀποχωροῦντα τῇ φορᾷ τὸν ἥλιον πρὸς τὰς 4« 
ἄρκτους ἀναξηραίνειν καὶ ταπεινοῦν τούς vs περὶ 
τὴν “Ελλάδα ποταμοὺς καὶ τοὺς κατὰ τὴν ἄλλην χώ- 

10 ραν τὴν ὁμοίως ἐκείνῃ κειμένην. οὐκέτ᾽ οὖν εἶναι 

11 

12 

παράδοξον τὸ μινόμενον περὶ τὸν Νεῖλον᾽ οὐ γὰρ 90 
ἐν τοῖς καύμασιν αὔξεσϑαι, κατὰ τὸν χειμῶνα δὲ 
ταπεινοῦσϑαι διὰ τὴν προειρημένην αἰτέαν. ῥητέον 
οὖν καὶ πρὸς τοῦτον ὅτε καϑῆκον ἦν, ὥσπερ ἀπὸ 
τοῦ Νείλου τὴν ὑγρασίαν ὁ ἥλιος ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐπι- 
σπᾶται κατὰ τοὺς τοῦ χειμῶνος καιρούς, οὕτω καὶ s 

ἀπὸ τῶν ἄλλων τῶν κατὰ τὴν Δ“ιβύην ὄντων. πο- 

ταμῶν ἀναλαμβάνειν τι τῶν ὑγρῶν καὶ ταπεινοῦν 

τὰ φερόμενα ῥεύματα. ἐπεὶ δ᾽ οὐδαμοῦ τῆς Λιβύης 

4 ὁμοίως D — 9 οὔϑ᾽ o] οὔτε D 18 ἐκ τοῦ Νείλου 
om. CF 21 καύμασι D αὔξεσθαι om. D | 
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οὐδὲν τοιοῦτον γινόμενον ϑεωρεῖται, περιφανῶς ὁ 
συγγραφεὺς σχεδιάξων εὑρίσκεται" καὶ γὰρ οἵ περὶ 

τὴν Ἑλλάδα ποταμοὶ τὴν αὔξησιν ἐν τῷ χειμῶνι 
λαμβάνουσιν οὐ διὰ τὸ μακρότερον ἀφίστασϑαι τὸν 

5 ἥλιον, ἀλλὰ διὰ τὸ πλῆϑος τῶν γινομένων ὄμβρων. 

Δημόκριτος δ᾽ ὁ ᾿4βδηρίτης φησὶν οὐ τὸν περὶ 89 
τὴν μεσημβρίαν τόπον χιονίξεσϑαι, καϑάπερ εἴρη- 

κεν Εὐριπίδης καὶ ᾿ἀναξαγόρας, ἀλλὰ τὸν περὶ τὰς 

ἄρκτους, καὶ τοῦτο ἐμφανὲς εἶναι πᾶσι. τὸ δὲ πλῆ- 
1 ϑὸς τῆς σωρευομένης χιόνος év τοῖς βορείοις μέρεσι 

περὶ μὲν τὰς τροπὰς μένειν πεπηγός, ἐν δὲ τῷ ϑέ- 
οενι διαλυομένων ὑπὸ τῆς ϑερμασίας τῶν πάγων 
πολλὴν τηκεδόνα γίνεσϑαι, καὶ διὰ τοῦτο πολλὰ 
γεννᾶσϑαι καὶ παχέα νέφη περὶ τοὺς μετεωροτέ- 

15 ρους τῶν τόπων, δαψιλοῦς τῆς ἀναϑυμιάδεως πρὸς 

τὸ ὕψος αἰρομένης. ταῦτα δ᾽ ὑπὸ τῶν ἑτησίων 
ἐλαύνεσϑαι, μέχρι ἂν ὅτου προσπέδῃ τοῖς μεγίστοις 
ὄρεσι τῶν κατὰ τὴν οἰχουμένην, & φησιν εἶναι περὶ 

τὴν Αἰϑιοπίαν᾽ ἔπειτα πρὸς τούτοις οὖσιν ὑψηλοῖς 

90 βιαίως ϑραυόμενα παμμεγέϑεις ὄμβρους γεννᾶν, ἐξ 
ὧν πληροῦσϑαι τὸν ποταμὸν μάλιστα κατὰ τὴν τῶν 
ἐτησίων ὥραν. ῥάδιον δὲ καὶ τοῦτον ἐξελέγξαι τοὺς 
χρόνους τῆς αὐξήσεως ἀκριβῶς ἐξετάξοντα" ὃ γὰρ 

Νεῖλος ἄρχεται μὲν πληροῦσϑαι κατὰ τὰς ϑερινὰς 
ss τροπάς, οὔπω τῶν ἐτησίων πνεόντων, λήγει δ᾽ 

ὕστερον ἰσημερίας φϑινοπωρινῆς, πάλαι προπεπαυ- 

μένων τῶν εἰρημένων ἀνέμων. ὅταν οὖν ἡ τῆς 
πείρας ἀκρίβεια κατισχύῃ τὴν τῶν λόγων πιϑανό- 

ὅ τῶν γενομένων ὑδάτων CF 14 μετεώρους CF. 
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τητα, τὴν uiv ἐπίνοιαν τἀνδρὸς ἀποδεκτέον, τὴν 
ὃξ πέστιν τοῖς ὑπ’ αὐτοῦ λεγομένοις οὐ δοτέον. 
παρίημι γὰρ καὶ διότι τοὺς ἐτησίας ἰδεῖν ἔστιν οὐ- 

δέν τι μᾶλλον ἀπὸ τῆς ἄρχτου πνέοντας ἥπερ τῆς 
ἑσπέρας" οὐ βορέαι γὰρ οὐδ᾽ ἀπαρκτίαι μόνοι, ἀλλὰ 5 
καὶ o[ πνέοντες ἀπὸ ϑερινῆς δύσεως ἀργέσται κοι- 
νωνοῦσι τῆς τῶν ἐτησίων προσηγορίας. τό vs λέ- 
γεν ὡς μέγιστα συμβαίνει τῶν ὀρῶν ὑπάρχειν τὰ 
περὶ τὴν Αἰθιοπίαν οὐ μόνον ἀναπόδεικτόν ἐστιν, 
ἀλλ᾽ οὐδὲ τὴν πίστιν ἔχει διὰ τῆς ἐναργείας συγχω- 1 
φρουμένην. Ἔφορος δὲ καινοτάτην αἰτίαν εἰσφέρων 48 
πιϑανολογεῖν μὲν πειρᾶται, τῆς δ᾽ ἀληϑείας οὐδα- 
μῶς ἐπιτυγχάνων ϑεωρεῖται. φησὶ γὰρ τὴν Αἴγυ- 

zvov ἅπασαν οὖσαν ποταμόχωστον καὶ χαύνην. ἔτι 
ὃὲ κισηρώδη τὴν φύσιν, ῥαγάδας vs μεγάλας καὶ 
διηνεκεῖς ἔχειν, διὰ δὲ τούτων εἰς ἑαυτὴν ἀναλαμ- 
βάνειν ὑγροῦ πλῆϑος, καὶ κατὰ μὲν τὴν χειμερινὴν 

ὥραν συνέχειν ἐν ἑαυτῇ τοῦτο, κατὰ δὲ τὴν ϑερι- 
νὴν ὥσπερ ἰδρῶτάς τινας ἐξ αὑτῆς πανταχόϑεν ἀνιέ- 

8 ναι, καὶ διὰ τούτων πληροῦν τὸν ποταμόν. ὃ δὲ 30 
συγγραφεὺς οὗτος οὐ μόνον ἡμῖν φαίνεται μὴ τε- 
ϑεαμένος τὴν φύσιν τῶν κατὰ τὴν «Αἴγυπτον τό- 
πων, ἀλλὰ μηδὲ παρὰ τῶν εἰδότων τὰ κατὰ τὴν 

9 χώραν ταύτην ἐπιμελῶς πεπυσμένος. πρῶτον μὲν 
γάρ, εἴπερ ἐξ αὐτῆς τῆς Αἰγύπτου ὁ Νεῖλος τὴν αὔ- 20 

ξησιν ἐλάμβανεν, οὐκ ἂν ἐν τοῖς ἀνωτέρω μέρεσιν 
ἐπληροῦτο, διὰ τε πετρώδους καὶ στερεᾶς χώρας 

e 

ed 

με Q 

10 ἐνεργείας codices, corr. Wess. 18 ἅπασαν τὴν Ai- 
γυπτον ποταμόχωστον οὐὔὐσαν 11 28 εἰδότων] ἰδόντων 
Theophylactos VII 17, 22. 
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φερόμενος᾽ νῦν δὲ πλείω τῶν ἑξακισχιλίων σταδίων 
διὰ τῆς Αἰθιοπίας ῥέων τὴν πλήρωσιν ἔχει πρὶν ἢ 
ψαῦσαι τῆς Αἰγύπτου. ἔπειτ᾽ εἰ μὲν τὸ ῥεῦμα τοῦ 
ΜΝνείλου ταπεινότερον ἦν τῶν κατὰ τὴν ποταμόχω- 

δστον γῆν ἀραιωμάτων, ἐπιπολαίους ἂν εἶναι τὰς 
ῥαγάδας συνέβαινε, x«9' ἃς ἀδύνατον ἦν διαμένειν 
τοσοῦτο πλῆϑος ὕδατος" εἰ δ᾽ ὑψηλότερον τόπον 

ἐπεῖχεν ὁ ποταμὸς τῶν ἀραιωμάτων. ἀδύνατον ἦν 
ἐκ τῶν ταπεινοτέρων κοιλωμάτων εἰς τὴν ὑψηλοτέ- 

19 ραν ἐπιφάνειαν τὴν τῶν ὑγρῶν σύρρυσιν γένεσϑαι. 

καϑόλου δὲ τίς ἂν δυνατὸν ἡγήσαιτο τοὺς ἐκ τῶν 
κατὰ τὴν γῆν ἀραιωμάτων ἱδρῶτας τοσαύτην αὖὔ- 
ξησιν τοῦ ποταμοῦ ποιεῖν ὥστε ὑπ᾽ αὐτοῦ σχε- 
δὸν πᾶσαν τὴν Αἴγυπτον ἐπικλύξεσϑαι; ἀφίημι 

15 γὰρ καὶ τὸ ψεῦδος τῆς τε ποταμοχώστου γῆς καὶ 

τῶν ἐν τοῖρ ἀραιώμαδι τηρουμένων ὑδάτων, ἐμ- 
φανῶν ὄντων τῶν ἐν τούτοις ἐλέγχων. ὃ μὲν 
γὰρ Μαίανδρος ποταμὸς κατὰ τὴν ᾿4σίαν πολλὴν 
χώραν. πεποίηκε ποταμόχωστον, ἐν ἣ τῶν συμβαι- 

:0 νόντων περὶ τὴν ἀναπλήρωσιν τοῦ Νείλου τὸ σύν- 

ολον οὐδὲν ϑεωρεῖται γινόμενον. ὁμοίως δὲ τούτῳ 

περὶ μὲν τὴν ᾿Ακαρνανίαν ὁ καλούμενος ᾿Αχελῷος 
ποταμός, περὶ δὲ τὴν Βοιωτίαν ὃ Κηφισὸς φερό- 
μενος ἐκ τῶν Φωκέων προσχέχωκεν οὐκ ὀλίγην χώ- 

2 ρθᾶν, ἐφ᾽ ὧν ἀμφοτέρων ἐλέγχεται φανερῶς τὸ ψεῦ- 
δος τοῦ συγγραφέως. ἀλλὰ γὰρ οὐκ ἄν τις παρ᾽ 
Egógo ξητήσειεν ix παντὸς τρόπου τἀκριβές, δρῶν 

12 

αὐτὸν ἐν πολλοῖς ὠλιγωρηκότα τῆς ἀληϑείας. τῶν 40 

1 νυνί CF 18 τὴν om. Ὁ 18 πᾶσαν σχεδὸν vulg. 
24 προκέχωκεν D. 
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0 ἐν Μέμφει τινὲς φιλοσόφων ἐπεχείρησαν αἰτίαν 49 
φέρειν τῆς πληρώσεως ἀνεξέλεγκτον μᾶλλον ἢ πι- 
ϑανήν, 9 πολλοὶ συγκατατέϑεινται. διαιρούμενοι 
γὰρ τὴν γῆν εἰς τρία μέρη φασὶν ὑπάρχειν ἕν μὲν 
τὸ χατὰ τὴν ἡμετέραν οἰχουμένην, ἕτερον δὲ τὸ ε 
τούτοις τοῖς τόποις ἀντιπεπονϑὸς ταῖς ὥραις, τὸ δὲ 

τρίτον μεταξὺ μὲν κεῖσϑαι τούτων, ὑπάρχειν δὲ διὰ 
καῦμα ἀοίκητον. εἰ μὲν οὖν ὃ Νεῖλος ἀνέβαινε 
κατὰ τὸν τοῦ χειμῶνος καιρόν, δῆλον ἂν ὑπῆρχεν 

ὡς ἐκ τῆς xa9' ἡμᾶς ξώνης λαμβάνει τὴν ἐπίρρυσιν 10 
διὰ τὸ περὶ τούτους τοὺς καιροὺς μάλιστα γίνεσθαι 
παρ᾽ ἡμῖν τὰς ἐπομβρίας ἐπεὶ δὲ τοὐναντίον περὶ 
τὸ ϑέρος πληροῦται, πιϑανὸν εἶναι κατὰ τοὺς ἀντι- 
κειμένους τόπους γεννᾶσϑαι τοὺς χειμῶνας, καὶ 
τὸ πλεονάξον τῶν κατ᾽ ἐκείνους τοὺς τόπους ὑδά- 15 

τῶν εἰς τὴν x«9' ἡμᾶς οἰκουμένην φέρεσϑαι. διὸ 
καὶ πρὸς τὰς πηγὰς τοῦ Νείλον μηδένα δύνασϑαι 
παρελϑεῖν, ὡς ἂν ἐκ τῆς ἐναντίας ξώνης διὰ τῆς 
ἀοικήτου φερομένου τοῦ ποταμοῦ. μαρτυρεῖν δὲ 
τούτοις καὶ τὴν ὑπερβολὴν τῆς γλυκύτητος τοῦ κατὰ so 

τὸν Νεῖλον ὕδατος᾽ διὰ γὰρ τῆς κατακεκαυμένης 
αὐτὸν δέοντα καϑέψεσϑαι, καὶ διὰ τοῦτο γλυκύτα- 

τον εἶναι πάντων τῶν ποταμῶν, ἅτε φύσει τοῦ 
πυρώδους πᾶν τὸ ὑγρὸν ἀπογλυκαίνοντος. οὗτος δ᾽ 
ὃ λόγος ἔχει μέν τινα [φανερὰν καὶ] πρόχειρον ἀν- y; 
τίρρησιν, ὅτι παντελῶς ἀδύνατον εἶναι δοκεῖ ποτα- 
μὸν ἐκ τῆς ἀντικειμένης οἰκουμένης εἰς τὴν ἡμετέ- 
θαν ἀναφέρεσϑαι, καὶ μάλιστ᾽ εἴ τις ὑπόϑοιτο σφαι- 

. 9 ἂν add. Hertlein 18 προσελϑεῖν CF 46 φανε- 
φὰαν καὶ om. D. 
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ροειδῆ τὴν γῆν ὑπάρχειν. καὶ γὰρ ἐάν τις τοῖς λό- 

γοις κατατολμήσας βιάξηται τὴν ἐνάργειαν, fj γε 

φύσις τῶν πραγμάτων οὐδαμῶς συγχωρήσει. καϑ- 
óAov μὲν γὰρ ἀνεξέλεγκτον ἀπόφασιν εἰσηγούμε- 

s voi, καὶ τὴν ἀοίκητον χώραν μεταξὺ τιθέμενοι, 
ταύτῃ διαφεύξεσθαι τοὺς ἀκριβεῖς ἐλέγχους νομί- 
fovew δίκαιον δὲ τοὺς περί τινων διαβεβαιουμέ- 6 
νους ἢ τὴν ἐνάργειαν παρέχεσϑαι μαρτυροῦσαν ἢ 
τὰς ἀποδείξεις λαμβάνειν ἐξ ἀρχῆς συγκεχωρημέ- 

io ναξ. πῶς δὲ μόνος ὃ Νεῖλος ἐξ ἐκείνης τῆς oíxov- 

μένης φέρεται πρὸς τοὺς x«9' ἡμᾶς τόπους; εἰκὸς 

γὰρ εἶναι καὶ ἑτέρους ποταμούς, καϑάπερ καὶ παρ᾽ 
ἡμῖν. ἥ τε τῆς περὶ τὸ ὕδωρ γλυκύτητος αἰτία 7 
παντελῶς ἄλογος. εἰ γὰρ καϑεψόμενος ὑπὸ τῶν 

15 καυμάτων ὃ ποταμὸς ἐγλυκαίνετο, πολύγονος οὐκ 

Qv ἦν οὐδὲ ποικίλας ἐἰχϑύων καὶ ϑηρίων ἰδέας εἶχε" 
πᾶν γὰρ ὕδωρ ὑπὸ τῆς πυρώδους φύδεως ἀλλοι- 

50 ὠωϑὲν ἀλλοτριώτατόν ἐστι ξωογονίας. διόπερ τῇ 
παρεισαγομένῃ καϑεψήδει τῆς φύσεως τοῦ Νείλου 

ao παντάπασιν ἐναντιουμένης ψευδεῖς τὰς εἰρημένας 
αἰτίας τῆς πληρώσεως ἡγητέον. Οἰνοπίδης δὲ ὃ Χῖός 41 
φησι κατὰ μὲν τὴν ϑερινὴν ὥραν τὰ ὕδατα κατὰ 
τὴν γῆν εἶναι ψυχρά, τοῦ δὲ χειμῶνος τοὐναντίον 
ϑερμά, καὶ τοῦτο εὔδηλον ἐπὶ τῶν βαϑέων φρεά- 

ss τῶν γίνεσθαι" κατὰ μὲν “γὰρ τὴν ἀκμὴν τοῦ χει- 
μῶνος ἥκιστα τὸ ὕδωρ ἐν αὐτοῖς ὑπάρχειν ψυχρόν, 
κατὰ δὲ τὰ μέγιστα καύματα ψυχρότατον ἐξ αὐτῶν 

Qo 

2 ἐνάργειαν Α et D in margine m. 1. , ἐνέργειαν ceteri 
8 ἐνέργειαν Cr 17 ἀπὸ D 23 τὴν om. CF τοὐ- 
ναντίον om. CF 94 εὔδηλον] εὐφάνερον Ὦ. 



12 DIODORI SICULI 

9 ὑγρὸν ἀναφέρεσϑαι. διὸ καὶ τὸν Νεῖλον εὐλόγως 
κατὰ μὲν τὸν χειμῶνα μικρὸν εἶναι καὶ συστέλλε- 
σϑαι, διὰ τὸ τὴν μὲν κατὰ γῆν ϑερμασίαν τὸ πολὺ 
τῆς ὑγρᾶς οὐσίας ἀναλίσχειν, ὄμβρους δὲ κατὰ τὴν 
“Αἴγυπτον μὴ γίνεσθαι" κατὰ δὲ τὸ ϑέρος μηκέτι δ 
τῆς κατὰ γῆν ἀπαναλώδεως γινομένης ἐν τοῖς κατὰ 
βάϑος τόποις πληροῦσϑαι τὴν κατὰ φύσιν αὐτοῦ 

8 ῥύσιν ἀνεμποδίστως. ῥητέον δὲ καὶ πρὸς τοῦτον 
ὅτι πολλοὶ ποταμοὶ τῶν κατὰ τὴν Λιβύην ὁμοίως 
μὲν κείμενοι volg στόμασι, παραπλησίους δὲ τὰς 10 
ῥύσεις ποιούμενοι, τὴν ἀνάβασιν οὐκ ἔχουσιν ἀνά- 

Aoyov τῷ Νείλῳ" τοὐναντίον γὰρ ἐν μὲν τῷ χει- 
μῶνι πληρούμενοι, κατὰ ὃὲ τὸ ϑέρος λήγοντες 
ἐλέγχουσι τὸ ψεῦδος τοῦ πειρωμένου τοῖς πυϑανοῖς 

4 καταμάχεσϑαι τὴν ἀλήϑειαν. ἔγγιστα δὲ τῇ ἀλη- 15 
ϑείᾳ προδελήλυϑεν ᾿4γαϑαρχέδης ὁ Κνίδιος. φησὶ 
γὰρ κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐν τοῖς κατὰ τὴν Αἰὐἰϑιοπίαν ὄρεσι 
γένεσϑαι συνεχεῖς ὄμβρους ἀπὸ ϑερινῶν τροπῶν 

5 μέχρι τῆς μετοπωρινῆς ἰσημερίας' εὐλόγως οὖν τὸν 
Νεῖλον ἐν μὲν τῷ χειμῶνι συστέλλεσθαι, τὴν κατὰ 30 
φύσιν ἔχοντα ῥύσιν ἀπὸ μόνων τῶν πηγῶν, κατὰ 
ὃὲ τὸ ϑέρος διὰ τοὺς ἐχχεομένους ὄμβρους λαμβά- 

6 νεῖν τὴν αὔξησιν. εἰ δὲ τὰς αἰτίας μηδεὶς ἀπο- 
δοῦναι δύναται μέχρι τοῦ νῦν τῆς τῶν ὑδάτων γε- 
νέσεως, οὐ προσήκειν ἀϑετεῖσϑαι τὴν ἰδίαν ἀπό- 35 
φασιν" πολλὰ γὰρ τὴν φύσιν ἐναντίως φέρειν, ὧν 
τὰς αἰτίας οὐκ éguxróv ἀνθρώποις ἀκριβῶς ἐξευ- 

." ρεῖν. μαρτυρεῖν δὲ τοῖς ὑφ᾽ ἑαυτοῦ λεγομένοις καὶ 

11 δεύσεις vulg. 86 προσήκει codices, corr. Rhod. - 
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τὸ γινόμενον περί τινας τόπους τῆς ᾿4σίας᾽" πρὸς 

μὲν γὰρ τοῖς ὅροις τῆς Σκυϑίας τοῖς πρὸς τὸ Καυ- 
κάσιον ὄρος συνάπτουσι, παρεληλυϑότος ἤδη τοῦ 
χειμῶνος, καϑ᾿ ἕκαστον ἔτος νιφετοὺς ἐξαισίους γί- 

5 νεῦϑαι συνεχῶς ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας, ἐν δὲ τοῖς πρὸς 

βορρᾶν ἐστραμμένοις μέρεσι τῆς ᾿Ινδικῆς ὡρισμένοις 

51 καιροῖς καὶ χάλαξαν ἄπιστον τὸ μέγεϑος καὶ τὸ πλῆ- 
ϑορ καταράττειν, καὶ περὶ μὲν τὸν Ὑδάσπην ποτα- 
μὸν ἀρχομένου ϑέρους συνεχεῖς ὄμβρους γίνεσϑαι., 

10 κατὰ δὲ τὴν Αὐθιοπίαν μεϑ᾽ ἡμέρας τινὰς ταὐτὸ 

συμβαίνειν, καὶ ταύτην τὴν περίστασιν κυχλουμέ- 
νὴν ἀεὶ τοὺς συνεχεῖς τόπους χειμάξειν. οὐδὲν οὖν 
εἶναι παράδοξον εἰ καὶ κατὰ τὴν Αἰϑιοπίαν τὴν κει- 
μένην ὑπὲρ «Αἰγύπτου συνεχεῖς ἐν τοῖς ὄρεσιν ὄμ- 

15 βρον καταράττοντες ἐν τῷ ϑέρει πληροῦσι τὸν 
ποταμόν, ἄλλως τε καὶ τῆς ἐναργείας αὐτῆς μαρτυ- 
θουμένης ὑπὸ τῶν περὶ τοὺς τόπους οἰκούντων βαρ- 
βάρων. εἰ δὲ τοῖς παρ᾽ ἡμῖν γινομένοις ἐναντίαν 
ἔχει τὰ λεγόμενα φύσιν, οὐ διὰ τοῦτ᾽ ἀπιστητέον" 

0 καὶ γὰρ. τὸν νότον παρ᾽ ἡμῖν μὲν εἶναι χειμέριον, 
περὶ δὲ τὴν Αἰθιοπίαν αἴϑριον ὑπάρχειν, καὶ τὰς 
βορείους πνοὰς περὶ μὲν τὴν Εὐρώπην εὐτόνους si- 
ναι, κατ᾽ ἐκείνην δὲ τὴν χώραν βληχρὰς καὶ ἀτόνους 
[καὶ παντελῶς ἀσϑενεῖς]. 

25 Kol περὶ uiv τῆς πληρώσεως τοῦ Νείλου, Óv- 
νάμενοι ποικιλώτερον ἀντειπεῖν πρὸς ἅπανταρ, ἀρ- 

2 ὅροις] τόποις D et Theoph. VII 17, 41 8. Ὕδασπιν 
vulg. 9. ἀρχομένου ϑέρους om.D 16 bruni codices, 
corr. Wess, 934 καὶ παντελῶς ἀσθενεῖς" ρώσεως τοῦ νείλου 
(καὶ περὶ ἐπ πλη in margine add.) D; καὶ παντελῶς ἀσϑε- 
γνεῖς Om. 

8 

9 
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κεσϑησόμεϑα τοῖς εἰρημένοις, ἵνα μὴ τὴν ἐξ ἀρχῆς 
ἡμῖν προκειμένην συντομέαν ὑπερβαίνωμεν. ἐπεὶ 
ὃὲ τὴν βίβλον ταύτην διὰ τὸ μέγεθος εἰς δύο μέρη 
διῃρήκαμεν, στοχαξόμενοι τῆς συμμετρίας, τὴν πρώ- 

τὴν μερίδα τῶν ἱστορουμένων αὐτοῦ περιγρόάψομεν, s 
τὰ δὲ συνεχῆ τῶν κατὰ τὴν “4ἴγυπτον (6vopovu£vov 
ἐν τῇ δευτέρᾳ κατατάξομεν, ἀρχὴν ποιησάμενοι τὴν 
ἀπαγγελίαν τῶν γενομένων βασιλέων τῆς “4ἰγύπτου 

καὶ τοῦ παλαιοτάτου βίου παρ᾽ Αἰγυπτίοις. 

4 διῃρήκαμεν μέρη vulg. 6 παραγράψομεν C. 



[MEPIZ ΔΕΥΤΈΡΑ ΤῊΣ IPO9TH2 BIBAOT |] 
— σ παρα, 

Τῆς πρώτης τῶν Διοδώρου βίβλων διὰ τὸ μέ- 42 
γεϑος εἰς δύο βίβλους διῃρημένης ἡ πρώτη μὲν περι- 

ἔχει προοίμιον περὶ ὅλης τῆς πραγματείας καὶ τὰ 

λεγόμενα παρ᾽ «ἀἰγυπτίοις περὶ τῆς τοῦ κόσμου γε- 
5 νέσεως καὶ τῆς τῶν ὅλων ἐξ ἀρχῆς συστάσεως, πρὸς 

δὲ τούτοις περὶ τῶν ϑεῶν, ὅσοι πόλεις ἔκτισαν 
κατ᾿ Alyvxvov ἐπωνύμους ἑαυτῶν ποιήσαντες, περί 
τε τῶν πρώτων γενομένων ἀνθρώπων καὶ τοῦ πα- 
λαιοτάτου βίου, τῆς τε τῶν ἀϑανάτων τιμῆς καὶ 

10 τῆς τῶν ναῶν κατασκευῆς, ἑξῆς δὲ περὶ τῆς τοπο- 
52 ϑεσίας τῆς κατ᾿ “ἴγυπτον χώρας καὶ τῶν περὶ τὸν 

Νεῖλον ποταμὸν παραδοξολογουμένων,. τῆς tt τού- 

του πληρώσεως τὰς αἰτίας καὶ τῶν ἱστορικῶν καὶ 

φιλοσόφων ἀποφάσεις, ἔτε δὲ vàg πρὸς ἕκαστον 

1 τῶν συγγραφέων ἀντιρρήδεις᾽ ἐν ταύτῃ δὲ τῇ βί- 
βλῳ τὰ συνεχῆ τοῖς προειρημένοις διέξιμεν. ἀρχό- 
μεϑα δὲ ἀπὸ τῶν γενομένων πρώτων xcv 4 ἴγυ- 
πτον βασιλέων. καὶ τὰς κατὰ μέρος αὐτῶν πράξεις 
ἐχϑησόμεϑα μέχρι ̓ ΔἽμάσιδος τοῦ βασιλέως, ztQosx- 

Apis huius partis verbosum praeponit A. —, 
1 τῆς πρώτης -- διῃρημένης om. 17 ἀπὸ τῶν πρώ- 
τῶν κατ᾽ Αἴγυπτον γενομένων βασιλέων CF — 19 4gaotog DF. 

t2 
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ϑέμενοι κεφαλαιωδῶς τὴν ἀρχαιοτάτην ἀγωγὴν τῶν 
κατ᾽ Αἴγυπτον. 

Bío γὰρ τὸ παλαιὸν Αἰγυπτίους φασὶ χρῆσϑαι 
τὸ μὲν ἀρχαιότατον πόαν ἐσϑίοντας καὶ τῶν ἐν τοῖς 

ἕλεσι γινομένων τοὺς καυλοὺς καὶ τὰς ῥέξας, πεῖραν 
διὰ τῆς γεύσεως ἑκάστου λαμβάνοντας, πρώτην δὲ 
καὶ μάλιστα προσενέγκασϑαι τὴν ὀνομαξομένην ἄγρω- 
στιν διὰ τὸ καὶ τῇ γλυκύτητι διάφορον εἶναι καὶ τὴν 
τροφὴν ἀρκοῦσαν παρέχεσϑαι τοῖς σώμασι τῶν ἀν- 
ϑρώπων" καὶ γὰρ τοῖς κτήνεσι ταύτην ϑεωρεῖσϑαι 
προσηνῆ καὶ ταχὺ τοὺς ὄγκους αὐτῶν προσανατρέ- 

φειν. διὸ καὶ τῆς εὐχρηστίας τῆς περὶ τὴν βοτάνην 

ταύτην μνημονεύοντας τοὺς ἀνθρώπους μέχρι τοῦ 

νῦν, ὅταν πρὸς ϑεοὺς βαδίξωσι, τῇ χειρὶ ταύτης λαμ- 

βάνοντας προδσεύχεσϑαι" οἴονται γὰρ τὸν ἄνϑρωπον 

ἕλειον καὶ λιμνῶδες εἶναι ξῷον, ἀπό τε τῆς λειό- 

τητος τεχμαιρόμενοι καὶ τῆς φυσικῆς ποιότητος, ἔτι 
ὃὲ τοῦ προσδεῖσϑαι τροφῆς τῆς ὑγρᾶς μᾶλλον ἣ τῆς 

ξηρᾶς. δευτέραν δὲ λέγουσιν ἔχειν διαγωγὴν τοὺς 
Aiyvzvíovug τὴν τῶν ἰχϑύων βρῶσιν, πολλὴν δα- 

ψίλειαν παρεχομένου τοῦ ποταμοῦ, καὶ μάλισϑ᾽ ὅτε 
μετὰ τὴν ἀνάβασιν ταπεινούμενος ἀναξηραίνοσιτο. 
ὁμοίως δὲ καὶ τῶν βοσκημάτων ἔνια σαρκοφαγεῖν, 
καὶ ταῖς δοραῖς τῶν κατεσϑιομένων ἐσϑῆσι χρῆ- 
σϑαι., καὶ τὰς οἰκήσεις ἐκ τῶν καλάμων κατασκευά- 

ξεσϑαι. ἴχνη δὲ τούτων διαμένειν παρὰ τοῖς νο- 
μεῦσι τοῖς κατ᾽ “ἴγυπτον, oUg ἅπαντάς φασι μέχρι 
τοῦ νῦν μηδεμίαν ἄλλην οἴκησιν ἢ τὴν ἐκ τῶν κα- 

, Ἴ ἄγφωστον Ο 8 τῇ om. vulg. 14 ταύτην Ὁ 17 
πιότητος Reiske 24 ἐσθϑήσει D. 

Q 

20 

25 
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λάμων ἔχειν, δοκιμάξοντας ἀρκεῖσϑαι ταύτῃ. πολ- 
λοὺς δὲ χρόνους τούτῳ τῷ βίῳ διεξαγαγόντας τὸ 
τελευταῖον ἐπὶ τοὺς ἐδωδίμους μεταβῆναι καρπούς, 

53 ὧν εἶναι καὶ τὸν ἐκ τοῦ λωτοῦ γινόμενον ἄρτον. 
5 καὶ τούτων τὴν εὕρεσιν οἵ μὲν εἰς τὴν Ἶσιν ἀνα- 

φέρουσιν, οἵ δ᾽ εἴς τινα τῶν παλαιῶν βασιλέων τὸν 
ὀνομαξόμενον Μηνᾶν. οἱ δ᾽ ᾿ἱερεῖς εὑρετὴν τῶν μὲν 
παιδειῶν καὶ τῶν τεχνῶν μυϑολογοῦσι τὸν Ἑρμῆν 
γεγονέναι, τῶν δ᾽ εἰς τὸν βίον ἀναγκαίων τοὺς 

10 βασιλεῖς" διὸ καὶ τὸ παλαιὸν παραδίδοσθαι τὰς βα- 
σιλείας μὴ τοῖς ἐκγόνοις τῶν ἀρξάντων. ἀλλὰ τοῖς 
πλεῖστα καὶ μέγιστα τὸ πλῆϑος εὐεργετοῦσιν, εἴτε 

ὄ 

eo 

προχαλουμένων τῶν ἀνθρώπων τοὺς ép ἑαυτῶν. 
βασιλεῖς ἐπὶ τὴν κοινὴν εὐεργεσίαν, εἴτε καὶ κατ᾽ 

15 ἀλήϑειαν ἐν ταῖς ἱεραῖς ἀναγραφαῖς οὕτω παρειλη- 
φότων. 

ΜΜυϑολογοῦσι δ᾽ αὐτῶν τινες τὸ μὲν πρῶτον 44 
ἄρξαι τῆς Αἰγύπτου ϑεοὺς καὶ ἥρωας ἔτη βραχὺ 
λείποντα τῶν μυρίων καὶ ὀκτακισχιλίων, καὶ ϑεῶν 

20 ἔσχατον βασιλεῦσαι τὸν Ἴσιδος gov: ὑπ’ ἀνϑρώ- 
zov δὲ τὴν χώραν βεβασιλεῦσϑαί φασιν [ἀπὸ Μοί- 
θιδοςο}] ἔτη βραχὺ λείποντα τῶν πεντακισχιλίων μέ- 
χρι τῆς ἑκατοστῆς καὶ ὀγδοηκοστῆς ὀλυμπιάδος, καϑ' 

ἣν ἡμεῖς μὲν παρεβάλομεν εἰς Αἴγυπτον, ἐβασίλευε 
250» Πτολεμαῖος ὃ νέος Διόνυσος χρηματίζων. τού- 

τῶν ὃὲ τὰ μὲν πλεῖστα κατασχεῖν τὴν ἀρχὴν ἐγχω- 
θίους βασιλεῖς, ὀλίγα δὲ Αὐϑίοπας καὶ Πέρσας καὶ 

2 διεξάγοντας libri, corr. Dindorf 7 μὲν τῶν libri, 
corr. Dind. 8 τὸν om. C 18 xoi] ve xol vulg. 21 
μυρίδος D, μυριάδος F; del Dind. 24 ἐβασίλευσεν D. 

το 
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Μακεδόνας. “Αἰϑίοπαρ uiv οὖν ἄρξαι τέτταρας, οὐ 

κατὰ τὸ ἑξῆς, ἀλλ᾽ ἐκ διαστήματος, ἔτη τὰ πάντα 
8 βραχὺ λείποντα τῶν ἕξ καὶ τριάποντα' Πέρσας δ᾽ 
ἡγήδασϑαι Καμβύσου τοῦ βασιλέως τοῖς ὅπλοις 
καταστρεψαμένου τὸ ἔϑνος πέντε πρὸς τοῖς ἑματὸν ὅ 

καὶ τριάκοντα ἔτεσι σὺν ταῖς τῶν “Αἰγυπτίων ἀπο- 
στάσεσιν, ἃς ἐποιήσαντο φέρειν οὐ δυνάμενοι τὴν 

τραχύτητα τῆς ἐπιστασίας καὶ τὴν εἰς τοὺς éyxo- 

4 ρίους ϑεοὺς ἀσέβειαν. ἐσχάτους δὲ Μακεδόνας ἄρ- 
ξαι καὶ τοὺς ἀπὸ Μακεδόνων ἕξ ἔτη πρὸς τοῖς δια- 

κοσίοις καὶ ἑβδομήκοντα. τοὺς δὲ λοιποὺς χρόνους 
ἅπαντας διατελέσαι βασιλεύοντας τῆς χώρας ἐγχω- 
ρίους, ἄνδρας μὲν ἑβδομήκοντα πρὸς τοῖς τετρακο- 

σίοις, γυναῖκας δὲ πέντε" περὶ ὧν ἁπάντων οἱ μὲν 
ἱερεῖς εἶχον ἀναγραφὰς ἐν ταῖς ἱεραῖς βίβλοις ἐκ πα- 
λαιῶν χρόνων ἀεὶ τοῖς διαδόχοις παραδεδομέναρ, 

ὁπηλίκος ἕκαστος τῶν βασιλευσάντων ἐγένετο τῷ 54 
μεγέϑει καὶ ὁποῖός τις τῇ φύσει καὶ τὰ κατὰ τοὺς 
ἰδίους χρόνους ἑκάστῳ πραχϑέντα' ἡμῖν ὃὲ περὶ 
ἑκάστου τὰ κατὰ μέρος μακρὸν ἂν εἴη καὶ περίξδρ- 20 
γον γράφειν, ὡς ἂν τῶν πλείστων ἀχρήστων περι- 
εὐλημμένων. διόπερ τῶν ἀξίων ἱστορίας τὰ κυριώ- 
τατα συντόμως διεξιέναι πειρασόμεϑα. 

45 Μετὰ τοὺς ϑεοὺς τοίνυν πρῶτόν φασι βασιλεῦ- 
σαι τῆς Αἰγύπτου Μηνᾶν. καὶ καταδεῖξαι τοῖς λαοῖς 25 
ϑεούς τε σέβεσθαι καὶ ϑυσίας ἐπιτελεῖν, πρὸς δὲ 
τούτοις παρατίϑεσϑαι τραπέξας καὶ κλίνας καὶ στρω- 

μνῇ πολυτελεῖ χρῆσϑαι, καὶ τὸ σύνολον τρυφὴν καὶ 
2 πολυτελῆ βίον εἰδσηγήσασϑαι. διὸ καὶ πολλαῖς ὕστε- 

18 ποῖος Ὁ 21 παρειλημμένων Reiske. 

"4 0 

μὰ 5 

σι 
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gov γενεαῖς βασιλεύοντα Ἰνέφαχϑον τὸν Boxyó- 
φιδος τοῦ σοφοῦ πατέρα λέγουσιν εἰς τὴν ᾿ἀραβίαν 
στρατεύσαντα, τῶν ἐπιτηδείων αὐτὸν διά vs τὴν 
ἐρημέαν καὶ τὰς δυσχωρίας ἐκλιπόντων, ἀναγχα- 

ὅ σϑῆναι μίαν ἡμέραν ἐνδεᾶ γενόμενον χρήσασϑαι 
διαίτῃ παντελῶς εὐτελεῖ παρά TiO. τῶν τυχόντων 
ἰδιωτῶν. ἡσϑέντα δὲ καϑ᾽ ὑπερβολὴν καταγνῶναι 
τῆς τρυφῆς καὶ τῷ καταδείξαντι τὴν πολυτέλειαν ἐξ 
ἀρχῆς βασιλεῖ καταρᾶσθαι" οὕτω δ᾽ ἐγκάρδιον αὐτῷ 

10 τὴν μεταβολὴν γενέσϑαι τὴν περὶ τὴν βρῶσιν καὶ πό- 
σιν καὶ κοίτην ὥστε τὴν κατάραν ἀναγράψαι τοῖς ἕε- 
ροῖς γράμμασιν εἰς τὸν τοῦ zfióg ναὸν ἐν Θήβαις" 
ὃ δὴ Ooxst μάλιστα αἴτιον γενέσϑαι τοῦ μὴ διαμεῖ- 
ναι τὴν δόξαν τοῦ Μηνᾶ καὶ τὰς τιμὰς εἰς τοὺς 

15 ὕστερον χρόνους. ἕξῆς δ᾽ ἄρξαι λέγεται τοῦ προ- 
εἰρημένου βασιλέως τοὺς ἀπογόνους δύο πρὸς τοῖς 

πεντήχοντα τοὺς ἅπαντας ἔτη πλείω τῶν χιλίων 

καὶ τετταράκοντα᾽ ἐφ᾽ ὧν μηδὲν ἄξιον ἀναγραφῆς 
γενέσϑαι. μετὰ δὲ ταῦτα κατασταϑέντος βασιλέως 

80 Βουσίριδος καὶ τῶν τούτου πάλιν ἐχγόνων ὀκτώ, 
τὸν τελευταῖον ὁμώνυμον ὄντα τῷ πρώτῳ φασὶ κτί- 
σαι τὴν ὑπὸ μὲν τῶν «“ἰγυπτίων καλουμένην Διὸς 
πόλιν τὴν μεγάλην, ὑπὸ δὲ τῶν Ἑλλήνων Θήβας. 
τὸν μὲν οὖν περίβολον αὐτὸν ὑποστήσασϑαι σταδίων 

35 ἑκατὸν καὶ τετταράκοντα, οἰκοδομήμασι δὲ μεγά- 
λοις καὶ ναοῖς ἐκπρεπέσι καὶ τοῖς ἄλλοις ἀναθήμασι 

κοσμῆσαι ϑαυμαστῶς᾽ ὁμοίως δὲ καὶ τὰς τῶν ἰδιω- 

1 βασιλεύσαντα ID γνεφαχϑῶ C δ στρατεύοντα C 
αὐτῷ CF — 18 τετρακοσίων AE 22 τῶν om. vulg. 26 
εὐπρεπέσι TI. 
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τῶν οἰκίας, ὃς uiv τετρωρόφους, ἃς δὲ πεντωρό- 
φους κατασχευάσαι, καὶ καϑόλου τὴν πόλιν εὐδαι- 

μονεστάτην οὐ μόνον τῶν κατ᾽ Αἴγυπτον, ἀλλὰ καὶ 95 
e τῶν ἄλλων πασῶν ποιῆσαι. διὰ δὲ τὴν ὑπερβολὴν 

τῆς περὶ αὐτὴν εὐπορίας vt καὶ δυνάμεως εἰς πάντα ὁ 

τόπον τῆς φήμης διαδεδομένης ἐπιμεμνῆσϑαι καὶ 

τὸν ποιητὴν αὐτῆς φασιν ἐν οἷς λέγει 
οὐδ᾽ ὅσα Θήβας 

«ἱγυπτίας, ὅϑι πλεῖστα δόμοις ἔνι κτήματα κεῖται, 

αἴϑ᾽ ἑκατόμπυλοί εἰσι, διηκόσιοι δ᾽ ἀν᾽ ἑκάστην 10 
ἀνέρες ἐξοιχνεῦσι σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν. 

ἔνιοι δέ φασιν οὐ πύλας ἑκατὸν ἐσχηκέναι τὴν πό- 
. λιν, ἀλλὰ πολλὰ καὶ μεγάλα προπύλαια τῶν ἱερῶν, 
ἀφ᾽ ὧν ἑἕκατόμπυλον ὠνομάσϑαι, καϑαπερεὶ πολύ- 
πυλον. δισμύρια δ᾽ ἅρματα πρὸς ἀλήϑειαν ἐξ αὐ- s 
τῆς εἰς τοὺς πολέμους ἐκπορεύεσϑαι' τοὺς γὰρ ἵπ- 

πῶνας ἑκατὸν γεγονέναι κατὰ τὴν παραποταμίαν 

τὴν ἀπὸ Μέμφεως ἄχρι Θηβῶν τῶν κατὰ τὴν 4ε:- 

βύην, ἑκάστου δεχομένου ἀνὰ διακοσίους ἵππους, 
ὧν ἔτι νῦν τὰ ϑεμέλια δείκνυσϑαι. δὴ 

46 Οὐ μόνον δὲ τοῦτον τὸν βασιλέα παρειλήφαμεν, 
ἀλλὰ καὶ τῶν ὕστερον ἀρξάντων πολλοὺς εἰς τὴν 

αὔξησιν τῆς πόλεως πεφιλοτιμῆσϑαι. ἀναϑήμασί τε 
γὰρ πολλοῖς καὶ μεγάλοις ἀργυροῖς καὶ χρυσοῖς, ἔτι 
δ᾽ ἐλεφαντίνοις, καὶ κολοττικῶν ἀνδριάντων πλή- s; 

ϑει, πρὸς δὲ τούτοις κατασκευαῖς μονολέϑων ὀβε- 

λίσκων μηδεμίαν τῶν ὑπὸ τὸν ἥλιον οὕτω κεκο- 

«ἢ 

9 ἔνι) iv D 16 ἐκπορεύεσθαι ἐξιέναι CF 18 τῶν 
κατὰ τὴν [τὴν om. vulg.] Λιβύην additamentum mirum; 
v. 12—20 spurios esse coni. Eichstüdt 26 ἐλεφαντένων D. 
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σμῆσϑαι. τεττάρων γὰρ ἱερῶν κατασκευασϑέντων 
τό τε κάλλος καὶ τὸ μέγεϑος ϑαυμαστὸν εἶναι τὸ 
παλαιότατον, τρισκαίδεκα μὲν σταδίων τὴν περίμε- 
τρον, πέντε δὲ καὶ τετταράκοντα πηχῶν τὸ ὕψος, 

s εἴκοσι δὲ καὶ τεττάρων ποδῶν τὸ πλάτος τῶν τοί- 
qov. ἀκόλουθον δὲ τῇ μεγαλοπρεπείᾳ ταύτῃ καὶ 
τὸν ἐν αὐτῷ κόσμον τῶν ἀναϑημάτων γενέσθαι, τῇ 
τε δαπάνῃ ϑαυμαστὸν καὶ τῇ χειρουργίᾳ περιττῶς 
εἰργασμένον. τὰς μὲν οὖν οἰκοδομὰς διαμεμενηκέ- 

10 v«, μέχρι τῶν νεωτέρων χρόνων, τὸν δ᾽ ἄργυρον 
. καὶ χρυσὸν καὶ τὴν δι’ ἐλέφαντος καὶ λυϑείας πολυ- 

τέλειαν ὑπὸ Περσῶν σεσυλῆσϑαι xoc9' ος και- 
οοὺς ἐνέπρησε τὰ κατ᾿ Αἴγυπτον ἱερὰ Καμβύσης" 
ὅτε δή φασι τοὺς Πέρσας μετενεγχόντας τὴν εὐπο- 

is ρίαν ταύτην εἰς τὴν ᾿Ασίαν καὶ τεχνίτας ἐξ Αἰὐγύ- 
πτου παραλαβόντας κατασκευάσαι τὰ περιβόητα βα- 

σίλεια τά τε ἐν Περσεπόλει καὶ τὰ ἐν Σούσοις καὶ 
ἐς τὰ ἐν Μηδίᾳ. τοσοῦτο δὲ πλῆϑος χρημάτων ἀπο- 

φαίνουσι γεγονέναι τότε xav Αἴγυπτον ὥστε τῶν 
20 κατὰ τὴν σύλησιν ἀπολειμμάτων κατακαυϑέντων τὰ 

συναχϑέντα κατὰ μικρὸν εὑρεθῆναι χρυσίου μὲν 
πλείω τῶν τριακοσίων ταλάντων, ἀργυρίου δ᾽ οὐκ 

ἐλάττω τῶν δισχιλίων καὶ τριακοσίων ταλάντων. 
εἶναι δέ φασι καὶ τάφους ἐνταῦϑα τῶν ἀρχαίων βα- 

35 σιλέων ϑαυμαστοὺς καὶ τῶν μεταγενεστέρων τοῖς 
εἰς τὰ παραπλήσια φιλοτιμουμένοις ὑπερβολὴν οὐκ 
ἀπσλείποντας. oí μὲν οὖν ἱερεῖς ἐκ τῶν ἀναγραφῶν 
ἔφασαν εὑρίσκειν ἑπτὰ πρὸς τοῖς τετταράκοντα τά- 

2 ϑαυμαστὸν D, ϑαυμαστῶν ὃν F, ϑαυμαστῶν ἕν C 
20 ἀπολειμμάτων] τῶν add. D 2422 ἀργύρου vulg. 
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φους βασιλικούρ᾽ εἰς δὲ Πτολεμαῖον τὸν Μάγου δια- 
μεῖναί φασιν ἑπτακαίδεκα μόνον, ὧν τὰ πολλὰ κατ- 
ἔφϑαρτο x«9' οὺὃς χρόνους παρεβάλομεν ἡμεῖς εἰς 
ἐχείνους τοὺς τόπους, ἐπὶ τῆς ἑκατοστῆς καὶ ὀγδοη- 

8 κοστῆς ὀλυμπιάδορ. οὐ μόνον δ᾽ οἵ κατ’ “4ἴγυκτον 5 

ἱερεῖς ἐκ τῶν ἀναγραφῶν ἱστοροῦσιν, ἀλλὰ καὶ 
πολλοὶ τῶν Βλλήνων vOv παραβαλόντων μὲν εἰς 
τὰς Θήβας ἐπὶ Πτολεμαίου τοῦ 4áyov, συνταξα- 

μένων δὲ τὰς Αἰγυπτιακὰς ἱστορίας, ὧν ἐστι. καὶ 
Ἑκαταῖος, συμφωνοῦαι τοῖς ὑφ᾽ ἡμῶν εἰρημένοιο. 

41 ἀπὸ γὰρ τῶν πρώτων τάφων, ἐν οἷς παραδέδοται 

τ 

e 

τὰς παλλακίδας τοῦ ΖΙιὸς τεϑάφϑαι. δέφα σταδίων 
φησὶν ὑπάρξαι βαδιλέως μνῆμα τοῦ πᾳοδαγορευ- 
ϑέντος Ὀσυμανδύου. τούτου δὲ κατὰ μὲω τὴν εἴσ- 
οδον ὑπάρχειν πυλῶνα λίϑου ποικίλου, τὸ μὲν μῆ- 
xoc δίτλεϑρον, τὸ δ᾽ ὕψος τετταράκοντα καὶ πέντε 
πηχῶν διελθόντι δ᾽ αὐτὸν εἶναι λέθινον περίστυ- 
λον τετράγῳνον. ἑχάστης πλευρᾶς οὔσης τεττάρων 
πλέϑρων' ὑπηρεῖσθαι δ᾽ ἀντὶ τῶν κιόνων ξῴδια 
πηχῶν ἑκκαίδεκα μονόλιϑα, τὸν τύπον εἰς τὸν ἀρ- 
χαῖον τρόπον εἰργασμένα᾽ τὴν ὀροφήν vs πᾶσαν ἐπὶ 
πλάτος δυοῖν ὀργυιῶν ὑπάρχειν μονόλιϑον, ἀστέρας 

ἐν κυανῷ καταπεποικιλμένην" ἑξῆς δὲ τοῦ περιστύ- 
λου τούτου πάλιν ἑτέραν εἴσοδον καὶ πυλῶνα τὰ μὲν 
ἄλλα παραπλήσιον τῷ προξιρημένῳ, γλυφαῖς δὲ 
παντοίαις περιττότερον εἰργαάμένον᾽ παρὰ ὃὲ τὴν 
εἴσοδον ἀνδριάντας εἶναι τρεῖς ἐξ ἑνὸς τοὺς πάν- 

2 φασὶν om. ΟΕ 4 ἐπὶ — ὀλυμπιάδος del. Eich. (c. 44, 1) 
11 ἀπὸ γὰρ δέκα σταδίων τῶν πρ. Hertlein 14 Ὀσυμανδα- 
νέως C, ὁσυμάνδκεως D (μέγεθος τάφου καὶ κάλλος συμαν»- 
Óvov in mg.) 
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τας λίθου μέλανος τοῦ Συηνέτου, καὶ τούτων ἕνα 
μὲν καϑήμενον ὑπάρχειν μέγιστον πάντων τῶν κατ᾽ 
“ἴγυπτον, οὗ τὸν πόδα μετρούμενον ὑπερβάλλειν 

1 τοὺς ἑπτὰ πήχεις, ἑτέρους δὲ δύο πρὸς τοῖς γόνασι, 
5 τὸν μὲν ἐκ δεξιῶν, τὸν δὲ ἐξ εὐωνύμων, θυγατρὸς 
καὶ μητρός. τῷ μεγέθει λειπομένους τοῦ προειρη- 
μένου. τὸ δ᾽ ἔργον τοῦτο μὴ μόνον εἶναι κατὰ τὸ 
μέγεθος ἀποδοχῆς ἄξιον, ἀλλὰ καὶ τῇ τέχνῃ ϑαυ- 
μαστὸν καὶ τῇ τοῦ λίϑου φύσει διαφέρον, ὡς ἂν ἐν 

10 τηλικούτῳ μεγέθει μήτε διαφυάδος μήτε κηλῖδος μη- 
δεμιᾶς θεωρουμένης. ἐπιγεγράφϑαι δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῦ 
Βασιλεὺς βασιλέων Ὀσυμανδύας εἰμί, εἰ δέ τις εἰ- 

δέναι βούλεται πηλίκος siul καὶ ποῦ κεῖμαι, νεκάτω 
το τῶν ἐμῶν ἔργων.“ εἶναι δὲ καὶ ἄλλην εἰκόνα τῆς 

15 μητρὸς αὐτοῦ καϑ᾽ αὑτὴν πηχῶν εἴκοσι μονόλιθον, 
ἔχουσαν δὲ τρεῖς βασιλείας ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, ἃς δια- 

σημαίνειν ὅτι καὶ θυγάτηρ καὶ γυνὴ καὶ νήτηρ βα- 

σιλέως ὑπῆρξε. μετὰ δὲ τὸν πυλῶνα περίστυλον 
εἶναι τοῦ προτέρου ἀξιολογώτερον, ἐν ᾧ γλυφὰς 

30 ὑπάρχειν παντοίας δηλούσας τὸν πόλεμον τὸν γε- 

νόμενον αὐτῷ πρὸς τοὺς ἐν τοῖς Βάκτροις ἀποστάν- 
τας᾽ ἐφ᾽ ος ἐστρατεῦσθαι πεξῶν μὲν τετταράκοντα 

μυριάσιν, ἱππεῦδε δὲ δισμυρίοις, εἰς τέτταρα μέρη 
διῃρημένης τῆς πάσης στρατιᾶς, ὧν ἁπάντων υἱοὺς 

565 τοῦ βασιλέως ἐσχηκέναι τὴν ἡγεμονέαν. καὶ πατὰ 48 
μὲν τὸν πρῶτον τῶν τοέχων τὸν βασιλέα κανεσκευσά- 
ὅὄθαι πολιορκοῦντα τεῖχος ὑπὸ ποταμοῦ περίρρυτον 
καὶ προκινδυνεύοντα πρός τινας ἀντιτεταγμένους 

1 μέλανος Hertlein, Μέμνονος libri 12 ὁσυμανδίας D 
15 εἴκοσι πηχῶν vulg. 21 βακτώοις Ὁ 234 ἁπάσης CF. 
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μετὰ λέοντος, συναγωνιξομένου τοῦ ϑηρίου κατα- 
πληχτικῶς᾽ ὑπὲρ οὗ τῶν ἐξηγουμένων oí μὲν ἔφα- 
σαν πρὸς ἀλήϑειαν χειροήϑη λέοντα τρεφόμενον ὑπὸ 
τοῦ βασιλέως συγκινδυνεύειν αὐτῷ κατὰ τὰς μάχας 

καὶ τροπὴν ποιεῖν τῶν ἐναντίων διὰ τὴν ἀλκήν, 

τινὲς δ᾽ ἱστόρουν ὅτι καϑ' ὑπερβολὴν ἀνδρεῖος ὧν 

καὶ φορτικῶς ἑαυτὸν ἐγκωμιάξειν βουλόμενος, διὰ 
τῆς τοῦ λέοντος εἰκόνος τὴν διάϑεσιν ἑαυτοῦ τῆς 

2 ψυχῆς ἐσήμαινεν. ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ τοίχῳ τοὺς 
αἰχμαλώτους ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἀγομένους εἰργά- 10 
ὅϑαι τά vs αἰδοῖα καὶ τὰς χεῖρας οὐκ ἔχοντας, δι᾽ 
ὧν δοκεῖν δηλοῦσϑαι διότι ταῖς ψυχαῖς ἄνανδροι 

καὶ κατὰ τὰς ἐν τοῖς δεινοῖς ἐνεργείας ἄχειρες ἦσαν. 

8 τὸν δὲ τρίτον ἔχειν γλυφὰς παντοίας καὶ διαπρε- 
πεῖς γραφάς, δι’ ὧν δηλοῦσϑαι βουϑυσίας τοῦ βα- 58 
δσιλέως καὶ ϑρίαμβον ἀπὸ τοῦ πολέμου καταγόμε- 16 

4 νον. κατὰ δὲ μέσον τὸν περίστυλον ὑπαίθριον 
βωμὸν φκοδομῆσϑαι τοῦ καλλίστου λίϑου τῇ τε χειρ- 

ὅ ουργίᾳ διάφορον καὶ τῷ μεγέϑει ϑαυμαστόν. κατὰ 
ὃὲ τὸν τελευταῖον τοῖχον ὑπάρχειν ἀνδριάντας καϑ-- 30 
ημένους δύο μονολίϑους ἑπτὰ καὶ εἴκοσι πηχῶν, 
παρ᾽ οὃς εἰσόδους τρεῖς ἐκ τοῦ περιστύλου κατε- 

σκευάσϑαι, καϑ᾿ ἃς οἶκον ὑπάρχειν ὑπόστυλον, 
ὠδείου τρόπον κατεσκδυασμένον, ἑκάστην πλευρὰν 

6 ἔχοντα δίπλεθρον. ἐν τούτῳ δ᾽ εἶναι πλῆϑος ἀν- 6 
δριάντων ξυλίνων, διασημαῖνον τοὺς [τὰς] ἀμφισβη- 
τήσεις ἔχοντας καὶ προσβλέποντας τοῖς τὰς δίκας 
κρένουσι᾽ τούτους δ᾽ ἐφ᾽ ἑνὸς τῶν τοίχων ἐγγεγλύ- 

Q 

1 τοῦ om. D 1 φορτικός vulg. 10 τοῦ om. D 
12 δοκεῖ D 18 οἰκοδομῆσαι D 26 τὰς om. D. 
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φϑαι τριάκοντα τὸν ἀριϑμόν, καὶ κατὰ τὸ μέσον 
τὸν ἀρχιδικαστήν, ἔχοντα τὴν ἀλήϑειαν ἐξηρτημέ- 
vqv ἐκ τοῦ τραχήλου χαὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπιμύ- 
οντα, καὶ βιβλίων αὐτῷ παρακείμενον πλῆϑος" ταύτας 

5 δὲ τὰς εἰκόνας ἐνδείκνυσθαι διὰ τοῦ σχήματος ὅτι 

τοὺς μὲν δικαστὰς οὐδὲν δεῖ λαμβάνειν, τὸν ἀρχι- 
δικαστὴν δὲ πρὸς μόνην βλέπειν τὴν ἀλήϑειαν. ἑξῆς 49 
δ᾽ ὑπάρχειν περίπατον οἴκων παντοδαπῶν πλήρη, 
καϑ' olg παντοῖα γένη βρωτῶν χκατεσκευάσϑαι τῶν 

10 πρὸς ἀπόλαυσιν ἡδίστων. καϑ᾽ ὃν δὴ γλυφαῖς ἐν- 3 

τυχεῖν εἷναι καὶ χρώμασιν ἐπηνθισμένον τὸν βασιλέα, 
φέροντα τῷ ϑεῷ χρυσὸν καὶ ἄργυρον, ὃν ἐξ ἁπάσης 
ἐλάμβανε τῆς Αἰγύπτου κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐκ τῶν ἀρ- 
γυρείων καὶ χρυσείων μετάλλων" ὑπογεγράφϑαι δὲ 

i5 καὶ τὸ πλῆϑος, 0 συγκεφαλαιούμενον εἰς ἀργυρίου 
λόγον εἶναι μνῶν τρισχιλίας καὶ διακοσίας μυριά- 
δας. ἑξῆς δ᾽ ὑπάρχειν τὴν ἱερὰν βιβλιοϑήκην, ἐφ᾽ 8 
ἧς ἐπιγεγράφϑαι "Ioyijo ἰατρεῖον, συνεχεῖς δὲ ταύτῃ 
τῶν xcv Αἴγυπτον ϑεῶν ἁπάντων εἰχόνας, τοῦ 

so βασιλέως ὁμοίως δωροφοροῦντος ἃ προσῆκον ἦν 
ἑκάστοις, καϑάπερ ἐνδεικνυμένου πρός τε τὸν Ὄσιριν 
καὶ τοὺς κάτω παρέδρους ὅτι τὸν βίον ἐξετέλεσεν 

εὐσεβῶν καὶ δικαιοπραγῶν πρός τε ἀνθρώπους καὶ 
59 ϑεούς. ὁμότοιχον δὲ τῇ βιβλιοϑήκῃ κατεσκευάσθαε 4 
s5 περιττῶς οἶκον. εἰχοσίκλινον, ἔχοντα τοῦ vs zig 

καὶ τῆς ρας, ἔτι δὲ τοῦ βασιλέωρ εἰκόνας, ἐν ᾧ 

1 ἀριθμόν] ἄχειρας supplet Hertlein (ex Plut. de Iside 10) 
τὸ Om. ΟΡ 8 ἐπιμύουσαν codices, corr. Hertlein 10 
ἐντυχαῖς F, εὐτύκοις Wesseling, ἐμψύχοις Eichstüdt, ἔκτυ- 
zo» malim; γλυφὰς ἐν τοίχῳ ἰδεῖν εἶναι Reiske. 
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δοχεῖν καὶ τὸ σῶμα τοῦ βασιλέως ἐντεϑάφϑαι. 
5 κύχλῳ δὲ τούτου πλῆϑος οἰκημάτων κατεσκευάσϑαι 
γραφὴν ἐχόντων ἐκπρεπῆῇῆ πάντων τῶν καϑιερωμένων 
ἐν Αἰγύπτῳ (ew ἀνάβασέίέν τε δι᾿ αὐτῶν εἶναι 
πρὸς ὅλον τὸν τάφον ἣν διδλϑοῦσιν ὑπάρχειν émis 

τοῦ μνήματος κύκλον χρυσοῦν τριαχοαίων καὶ ἑξή- 
χοντὰ καὶ πέντε πηχῶν τὴν περέμετρον., τὸ δὲ πάχος 
πηχυαῖον" ἐπιγεγράφϑαι δὲ καὶ διῃρῆσϑαι xao 
ἕκαστον πῆχυν τὰς ἡμέρας τοῦ ἐνιαυτοῦ, παραγε- 
γραμμένων τῶν κατὰ φύσιν γινομένων τοῖς ἄστροις 10 
ἀνατολῶν τε καὶ δώσεων καὶ τῶν διὰ ταύτας ἐκιτδ8- 

λουμένων ἐπισημαδιῶν κατὰ τοὺς Αἰγυπτίους ἀστρο- 
λόγους. τοῦτον δὲ τὸν κύκλον ὑπὸ Καμβύδου καὶ 
Περσῶν ἔφασαν σεσυλῆσϑαι x«9' οὃς χρόνους ἐχρά- 
τηδσὸν «Αἰγύπτου. 15 

6. Τὸν uiv οὖν Ὀσυμανδύου τοῦ βασιλέως τάφον 
τοιοῦτον γενέσϑαι φασίν, ὃς οὐ μόνον δοκεῖ τῇ κατὰ 

τὴν δαπάνην χορηγίᾳ πολὺ τῶν ἄλλων διενεγκεῖν, 

DO ἀλλὰ καὶ τῇ τῶν τεχνιτῶν ἐπινοίᾳ. οἱ δὲ Θηβαῖοί 
φασιν ἑαυτοὺς ἀρχαιοτάτους εἶναι πάντων ἀνθϑρώ- s 
mv, καὶ παρ᾽ δαυτοῖς πρώτοις φιλοσοφίαν τε &O- 
ρῆσϑαι καὶ τὴν ἐπ᾽ ἀκριβὲς ἀσπρολογίαν, ὅμα καὶ 
τῆς χώρας αὐτοῖς συνεργούδης πρὸς τὸ τηλαυγέστε- 
Qov ὁρᾶν τὰς ἐπιτολάς v8 καὶ δύσεις τῶν ἄστρων. 

2 ὑδίωρ δὲ καὶ τὰ περὶ τοὺς μῆνας αὐτοῖς καὶ τοὺς 36 

ἐνιαυτοὺς διατετάχϑαι. τὰς γὰρ ἡμέραρ οὐκ ἄγουσι 
κατὰ σελήνην, ἀλλὰ κατὰ τὸν ἥλιον, τριακονϑημέ- 

8 εὐπρεπῆ CF 4 0v] ἀπ᾿ CF ὅ 010v] ἀκρὸν Hertlein 
16 Οσυμανδέου F, δαυμάνδεως Ὁ — 24 ὁρᾶν] αὐτοὺς ὁρᾶν D 
26 διατέτακται Oymusatus. 
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ρους μὲν τυϑέμενοι τοὺς μῆνας, πέντε δ᾽ ἡμέρας 
καὶ τέταρτον volg δώδεχα μησὶν ἐπάγουσι, καὶ τούτῳ 

τῷ τρόπῷ τὸν ἐνιαύσιον κύκλον ἀναπληροῦδιν. 
ἐμβολέμους δὲ φῆνᾶς οὐκ ἄγουσιν οὐδ᾽ ἡμέρας ὅφαι- 

5 ροῦσι, καθάπερ οἱ πλεῖστοι τῶν “Ελλήνων. περὶ δὲ 

τῶν ἐκλείψεων ἡλέου τε καὶ σελήνης ἀκριβῶς ἐπε- 
σκέφϑαι δοκοῦσι, καὶ προρρήσεις περὶ τούτων ποι- 
οὔνται, πάντα τὰ κατὰ μέρος γινόμενα προλέγοντες 
ἀδιαπτώτος.. 

10 Τῶν ὃδὲ τούτου τοῦ βασιλέως ἀπογόνων ὄγδοος 

60 ὁ [ἀπὸ τοῦ πατρὸς] προσαγορευθεὶς Οὐχορεὺς ἔκτισε 
πόλιν Μέμφιν, ἐπιφανεστάτην τῶν κατ᾽ Alyvztov. 
ἐξελέξατο μὲν γὰρ τόπον ἐπικαιρότατον ἁπάσης τῆς 
χώρας, ὅπου σχιζόμενος ὁ Νεῖλος εἰς πλείονα μέρη 

15 ποιεῖ τὸ χαλούμενον ἀπὸ τοῦ σχήματος Δέλτα" διὸ 
καὶ δυνέβη τὴν πόλιν εὐκαίρως κειμένην ἐπὶ τῶν 
κλείϑρων εἶναι κυριεύουσαν τῶν εἰς τὴν ἄνω χώραν 
ἀναπλεόντων. τὸ μὲν οὖν περίβολον τῆς πόλεως 
ἐποίησε σταδίων ἑκατὸν καὶ πεντήχοντα, τὴν δ᾽ 

40 ὀχυρότητα καὶ τὴν εὐχρηστίαν ϑαυμαστήν, τοιῶδέ 
τινι τρόπῳ κατασκευάσας. ῥέοντος γὰρ τοῦ Νείλου 

περὶ τὴν. πόλιν καὶ xevà vào ἀναβάσεις ἐπικλύξοντορ,. 
ἀπὸ μὲν τοῦ. νότον προεβάλετο χῶμα παμμέγεϑες, 
πρὸς μὲν τὴν πλήρωσιν τοῦ ποταμοῦ προβλήματος, 

35 πρὸς δὲ τοὺς ἀπὸ τῆς γῆς πολεμίους ἀκροπόλεως 

ἔχον τάξιν" ἐκ δὲ τῶν ἄλλων μερῶν πανταχόϑεν 
ὥρυξε λέμνην μεγάλην καὶ βαϑεῖαν, ἣ τὸ σφοδρὸν 

τοῦ ποταμοῦ δεχομένη καὶ πάντα τὸν περὶ τὴν 

11 ἀπὸ τοῦ πατρὸς om. CF Οὐχορεὺς] ὀχυρεὺς conicio 
20 τὴν om D 

e 
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πόλιν τόπον πληροῦσα, πλὴν T τὸ χῶμα κατεσχεύ- 

αστο, ϑαυμαστὴν ἐποίεε τὴν ὀχυρότητα. οὕτω δὲ 
καλῶς ὃ κτίσας αὐτὴν ἐστοχάσατο τῆς τῶν τόπων 
εὐκαιρίας ὥστε τοὺς ἑξῆς βασιλεῖς σχεδὸν ἅπαντας 

καταλιπόντας τὰς Θήβας τά vs βασίλεια καὶ τὴν ὅ 

οἴκησιν ἐν ταύτῃ ποιεῖσϑαι. διόπερ ἀπὸ τούτων 
τῶν χρόνων ἤρξατο ταπεινοῦσϑαι μὲν τὰ περὶ τὰς 
Θήβας, αὔξεσϑαι δὲ τὰ περὶ τὴν Μέμφιν, ἕως ᾿᾽41λε- 
ξάνδρου τοῦ βασιλέως" τούτου γὰρ ἐπὶ ϑαλάττῃ 
τὴν ἐπώνυμον αὐτῷ πόλιν οἰκίσαντος οἱ κατὰϊ τὸ 10 
ἑξῆς βασιλεύδαντες τῆς «Αἰγύπτον πάντες ἐφιλοτι- 

μήϑησαν εἰς τὴν ταύτης αὔξησιν. oí μὲν γὰρ βα- 
σιλείοις μεγαλοπρεπέσιν, oí δὲ νεωρίοις καὶ λιμέ- 
σιν, οἵ δ᾽ ἑτέροις ἀναϑήμασι καὶ καταάαχευάσμασιν 
ἀξιολόγοις ἐπὶ τοσοῦτον ἐκόσμησαν αὐτὴν ὥστε 15 
παρὰ τοῖς πλείστοις πρώτην ἢ δευτέραν ἀρυϑμεῖσθαι 

τῶν κατὰ τὴν οἰκουμένην πόλεων. ἀλλὰ περὶ μὲν 
ταύτης τὰ κατὰ μέρος ἐν τοῖς ἰδίοις χρόνοις ἀνα- 

51 γράψομεν. ὁ δὲ τὴν Μέμφιν κτίσας μετὰ τὴν τοῦ 
χώματος καὶ τῆς λίμνης κατασκευὴν ὠκοδόμησε βα- 30 
σίλεια τῶν μὲν παρὰ τοῖς ἄλλοις οὐ λειπόμενα, τῆς 
δὲ τῶν προβασιλευσάντων μεγαλοψυχίας καὶ φιλο- 

2 καλίας οὐκ ἄξια. οἵ γὰρ ἐγχώφμοι τὸν μὲν ἐν τῷ 
tiv χρόνον εὐτελῆ παντελῶς εἶναι νομίξουσι, τὸν 
δὲ μετὰ τὴν τελευτὴν δι’ ἀρετὴν μνημονευϑησόμε- 35 
νον περὶ πλείστου ποιοῦνται, καὶ τὰς μὲν τῶν ξών- 
τῶν οἰκήσεις καταλύδεις ὀνομάξουσιν,. ὡς ὀλίγον 

eo 

«ἢ 

7 μὲν ταπεινοῦσθαι D 8 περὶ] κατὰ CF 9 βασι- 
λέως] Μακεδόνος CF 10 ὁμώνυμον CF αὐτοῦ Eich. 
11 πάνεες om. 
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χρόνον ἐν ταύταις οἰκούντων ἡμῶν, τοὺς δὲ τῶν 
61 τετελευτηκότων τάφους ἀιδίους οἴκους προσαγορεύ- 

ov6t, ὧς ἐν ἄδου διατελούντων τὸν ἄπειρον αἰῶνα" 
διόπερ τῶν μὲν κατὰ τὰς οἰκίας κατασκχευῶν ἧττον 

5 φροντίξουσι, περὶ δὲ τὰς ταφὰς ὑπερβολὴν οὐκ ἀπο- 
λείπουσι φιλοτιμίας. τὴν δὲ προειρημένην πόλιν 
ὀνομασϑῆναί τινές φασιν ἀπὸ τῆς ϑυγατρὺὸς τοῦ 
κτίσαντος αὐτὴν βασιλέως. ταύτης δὲ μυϑολογοῦσιν 

ἐρασϑῆναι τὸν ποταμὸν Νεῖλον ὁμοιωθέντα ταύρῳ, 
10 x«l γεννῆσαι τὸν ἐπ᾽ ἀρετῇ ϑαυμασϑέντα παρὰ τοῖς 

ἐγχωρίοις Αἴγυπτον, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὴν σύμπασαν 
χώραν τυχεῖν τῆς προσηγορίας. διαδεξάμενον γὰρ 

τοῦτον τὴν ἡγεμονίαν γενέσϑαι βασιλέα φιλάνθρω- 
zov καὶ δίκαιον καὶ καϑόλου δπουδαῖον ἐν πᾶσι" 

15 διὸ καὶ μεγάλης ἀποδοχῆς ἀξιούμενον ὑπὸ πάντων 
διὰ τὴν εὔνοιαν τυχεῖν τῆς προειρημένης τιμῆς. 

Μετὰ δὲ τὸν προειρημένον βασιλέα δώδεκα 

γενεαῖς ὕστερον διαδεξάμενος τὴν κατ᾽ Αἴγυπτον 

ἡγεμονίαν Μοῖρις ἐν μὲν τῇ Μέμφει κατεσκεύασε 
20 τὰ βόρεια προπύλαια, τῇ μεγαλοπρεπείᾳ πολὺ τῶν 

ἄλλων ὑπερέχοντα, ἐπάνω δὲ τῆς πόλεως ἀπὸ δέκα 

σχοίνων λίμνην ὥρυξε τῇ μὲν εὐχρηστίᾳ ϑαυμαστήν, 
τῷ δὲ μεγέθει τῶν ἔργων ἄπιστον" τὴν μὲν γὰρ 
περίμετρον αὐτῆς φασιν ὑπάρχειν σταδίων τρισχι- 

25 λίων καὶ ἑξακοσέων, τὸ δὲ βάϑος ἐν τοῖς πλείστοις 
μέρεσιν ὀργυνῶν πεντήχοντα" ὥστε τίς οὐκ ἂν &ve- 
λογιξόμενος τὸ μέγεθος τοῦ κατασκευάσματος εὐκό- 

τῶς ξητήσαι πόσαι μυριάδες ἀνδρῶν ἐν πόσοις 

τινές del. Dindorf 8 μυθολογοῦσι] τινες add. 7' 
19 Moo; DF 20 πολὺ om. CF. 
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ἔτεσι τοῦτο συνετέλεσαν: τὴν δὲ χρείαν τὴν ἐκ ταύ- 
της καὶ κοινωφελίαν τοῖς τὴν Αἴγυπτον οἰκοῦσιν, 
ἔτε δὲ τὴν τοῦ βασιλέως ἐπίνοιαν, οὐκ ἄν τις ἐπαι- 

νέσειε τῆς ἀληϑείας ἀξίως. 

᾿Επειδὴ γὰρ ὃ μὲν Νεῖλος οὐχ ὡρισμένας ἐποι- 5 
εἴτο τὰς ἀναβάσεις, ἡ δὲ χώρα τὴν εὐκαρπίαν παρε- 
σχεύαξεν ἀπὸ τῆς ἐκείνου συμμετρίας, εἰς ὑποδοχὴν 

τοῦ πλεονάξοντος ὕδατος ὥρυξε τὴν λίμνην, ὅπως 
μήτε διὰ τὸ πλῆϑος τῆς ῥύσεως ἐπικλύξων ἀκαίρως 

τὴν χώραν ἔλη καὶ λίμνας κατασκχευάξῃ, μήτ᾽ ἐλάττω 10 
τοῦ συμφέροντος τὴν πλήρωσιν ποιούμενος τῇ λει- 

ψυδρίς τοὺς καρποὺς λυμαίνηται. καὶ διώρυχα 
μὲν ἐκ τοῦ ποταμοῦ κατεασχεύασεν εἰς τὴν λίμνην 
ὀγδοήκοντα μὲν σταδίων τὸ μῆκος, τρέπλεϑρον δὲ 
τὸ πλάτος" διὰ δὲ ταύτης ποτὲ μὲν δεχόμενος τὸν i5 
ποταμόν, ποτὲ δ᾽ ἀποστρέφων, παρείχετο τοῖς γεωρ- 
γοῖς τὴν τῶν ὑδάτων εὐχαιρίαν, ἀνοιγομένου τοῦ 
στόματος καὶ πάλιν κλειομένου φιλοτέχνως καὶ 

πολυδαπάνως" οὐκ ἐλάττω γὰρ τῶν πεντήχοντα 62 
ταλάντων δαπανᾶν ἦν ἀνάγκη τὸν ἀνοῖξαι βουλό- 30 

μενον ἢ κλεῖσαι τὸ προειρημένον κατασχεύασμοϑ 
διαμεμένηχδ δ᾽ ἡ λίμνη τὴν εὐχρηστίαν παρεχομένη 
τοῖς κατ᾿ Αἴγυπτον ἕως τῶν καϑ' ἡμᾶς χρόνων, 
καὶ τὴν προσηγορίαν ἀπὸ τοῦ κατασκευάσαντος ἔχει, 
καλουμένη μέχρε τοῦ νῦν Μοίριδος λέμνη. ὃ δ᾽ 530 
οὖν βασιλεὺς ὀρύττων ταύτην κατέλιπεν ἐν μέσῃ 
τόπον, ἐν à τάφον φκοδόμησε καὶ δύο πυραμίδας, 
τὴν μὲν ἑαυτοῦ, τὴν δὲ τῆς γυναικός, σταδιαίας τὸ 

2 κοιψωφέλειαν DE, κοινὴν ὠφέλειαν Ὁ 325 Μυρι- 
δος DF. 
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ὕψος, ἐφ᾽ ὧν ἐπέστησεν εἰχόνας λιϑίνας καϑημένας 
ἐπὶ θρόνου, νομίξων διὰ τούτων τῶν ἔργων ἀϑά- 
νατον ἑαυτοῦ καταλείψειν τὴν ἐπ᾿ ἀγαϑῷ μνήμην. 
τὴν δ᾽ ἐκ τῆς λίμνης ἀπὸ τῶν ἰχϑύων γινομένην ὅ 

5 πρόσοδον ἔδωκε τῇ γυναικὶ πρὸς μύρα καὶ τὸν 
ἄλλον καλλωπιᾶμόν, φερούσης τῆς ϑήρας ἀργυρίου 

τάλαντον ἑκάστης ἡμέρας" εἴκοσι γὰρ καὶ δύο γένη 6 
τῶν κατ᾽ αὐτήν φασιν ἰχϑύων εἷναι, καὶ τοσοῦτον 
αὐτῶν ἁλίσκεσθαι πλῆθος ὥστε τοὺς προσκαρτε- 

10 ροῦντας ταῖς ταριχδίαις ὄνταρ παμπληθεῖς δυσχερῶς 

περιγίνεσϑαι τῶν ἔργων. περὶ μὲν οὖν Μοίριδος 
τοσαῦϑ᾽ ἱστοροῦσιν «Αἰγύπτιοι. 

Σεσόωσιν δέ φασιν ὕστερον ἑπτὰ γενεαῖς βασι- 50 
λέα γενόμενον ἐπιφανεστάτας καὶ μεγέστας τῶν πρὸ 

15 αὐτοῦ πράξεις ἐπιτελέσααϑαι. ἐπεὶ δὲ περὶ τούτου 
τοῦ βασιλέως οὐ μόνον oí συγγραφεῖς οἵ παρὰ τοῖς 
Ἕλλησι διαπεφωνήκασι πρὸς ἀλλήλους, ἀλλὰ καὶ 
τῶν xav Αἴγυπτον οἵ τε ἱερεῖς καὶ οἱ διὰ τῆς φδῆς 

αὐτὸν ἐγκωμιάξοντδερ οὐχ ὁμολογούμενα λέγουσιν, 

20 ἡμεῖς πειρασόμεθα τὰ πιϑανώτατα καὶ τοῖς ὑπάρ- 
χουσιν ἔτι κατὰ τὴν χώραν σημείοις τὰ μάλιστα 

συμφωνοῦντα διελθεῖν. γεννηϑέντος γὰρ τοῦ Z- 
σοώσιος ἐποίησεν ὃ πατὴρ αὐτοῦ μεγαλοπρεπές τι 

καὶ βασιλικόν᾽ τοὺς γὰρ κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν 
46 γεννηϑέντας παῖδας ἐξ ὅλης τῆς «Αἰγύπτου συναγα- 

γὼν καὶ τροφοὺς καὶ τοὺς ἐπιμελησομένους ἐπιστή- 
δας τὴν αὐτὴν ἀγωγὴν καὶ παιδείαν ὥρισε τοῖς 

8 τὴν om. CD 11 Μύριδος D 18 Σέσωστριν C 
22 Σεσοώσιος] προειρημένου CF 2428 ἐποίησεν omittunt et 
post βασιλικὸν inserunt ἔπραξε II 421 καὶ] καὶ τὴν CD. 
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πᾶσιν, ὑπολαμβάνων τοὺς μάλιστα συντραφέντας 
«cl τῆς αὐτῆς παρρησίας κεκοινωνηκότας εὐνου- 

στάτους καὶ συναγωνιστὰς ἐν τοῖς πολέμοις ἀρίστους 

ἔσεσϑαι. πάντα δὲ δαψιλῶς χορηγήσας διεπόνησε 
τοὺς παῖδας ἐν γυμνασίοις συνεχέσι καὶ πόνοιο᾽ 5 
οὐδενὶ γὰρ αὐτῶν ἐξῆν προσενέγκασθαι τροφήν, εἰ 
μὴ πρότερον δράμοι σταδίους ἑκατὸν καὶ ὀγδοήκοντα. 

διὸ καὶ πάντες ἀνδρωϑέντες ὑπῆρξαν ἀϑληταὶ μὲν es 
τοῖς σώμασιν εὔρωστοι, ἡγεμονικοὶ δὲ καὶ καρτερικοὶ 
ταῖς ψυχαῖς διὰ τὴν τῶν ἀρίστων ἐπιτηδευμάτων 10 
ἀγωγήν. τὸ μὲν οὖν πρῶτον ὃ Σεσόωσις ἀποσταλεὶς 
ὑπὸ τοῦ πατρὸς μετὰ δυνάμεως εἰς τὴν “4ραβίαν, 

συστρατευομένων καὶ τῶν συντρόφων. περί τὲ τὰς 
ϑήρας διεπονήθη καὶ ταῖς ἀνυδρίαις καὶ σπανοσι- 

τίχις ἐγχαρτερήδας κατεστρέψατο τὸ ἔϑνος ἅπαν 16 
τὸ τῶν ᾿ἀράβων, ἀδούλωτον τὸν πρὸ τοῦ χρόνον 
γεγονός" ἔπειτα εἰς τοὺς πρὸς τὴν ἑσπέραν τόπους 

ἀποσταλεὶς τὴν πλείστην τῆς Διβύης ὑπήκοον ἐποιή- 
όατο, παντελῶς νέος ὧν τὴν ἡλικέαν. τοῦ δὲ πατρὸς 

τελευτήσαντος διαδεξάμενος. τὴν βασιλείαν καὶ ταῖς so 

προκατεργασϑείσαις πράξεσι μετεωρισϑείς, ἐπεβάλετο 
τὴν οἰκουμένην κατακτήσασϑαι. ἔνιοι 0b λέγουσιν 
αὐτὸν ὑπὸ τῆς ἰδίας θυγατρὸς ᾿Αϑύρτιος παρακλη- 

ϑῆναι πρὸς τὴν τῶν ὅλων δυναστείαν, ἣν οἵ μὲν 
συνέσει πολὺ τῶν ἄλλων διαφέρουσάν φασι διδάξαι ss 
τὸν πατέρα ῥαδίως [ἂν] ἐσομένην τὴν στρατείαν, 
oí δὲ μαντικῇ χρωμένην καὶ τὸ μέλλον ἔσεσϑαι 

2 κοινωνήσαντας C ὅ πόνοις] κακοπαθείαις CF 10 
ἀρίστων] ἀγαθῶν CF 14 τε om. C 16 ᾿άράβων Wesseling, 
βαρβάρων codices 17 τὴν om. CF 18 ἀποσταλεὶς] ἐκπεμ- 
g8slg C 924 5v om. D 26 ἂν del. Dind. 
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προγινώσκουσαν ἔκ vs τῆς ϑυτικῆς καὶ τῆς ἐγκοι- 

μήσεως τῆς ἐν τοῖς ἱεροῖς, ἔτι δὲ τῶν κατὰ τὸν 
οὐρανὸν γινομένων σημείων. γεγράφασι δέ τινες 

καὶ διότι κατὰ τὴν γένεσιν τοῦ Σεσοώσιος ὃ πατὴρ 
6 αὐτοῦ καϑ’ ὕπνον δόξαι τὸν Ἥφαιστον αὐτῷ λέγειν 
ὅτι πάσης τῆς οἰκουμένης ὁ γεννηϑεὶς παῖς κρατήσει. 
διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν τὸν μὲν πατέρα τοὺς 
ἡλικιώτας τοῦ προειρημένου ἀϑροῖσαι καὶ βασιλικῆς 
ἀγωγῆς ἀξιῶσαι, προκατασκευαξόμενον εἰρ τὴν τῶν 

. 10 ὅλων ἐπίϑεσιν, αὐτὸν δ᾽ ἀνδρωθέντα καὶ τῇ τοῦ 
ϑεοῦ προρρήδει πιστεύσαντα κατενεχϑῆναι πρὸς τὴν 

10 

εἰρημένην στρατείαν. πρὸς δὲ ταύτην τὴν ἐπιβολὴν 54 
πρῶτον μὲν τὴν πρὸς αὐτὸν εὔνοιαν κατεσκεύασε 

πᾶσι τοῖς κατ᾽ Αἴγυπτον, ἡγούμενος δεῖν τοὺς μὲν 
16 συστρατεύοντας ἑτοίμως ὑπὲρ τῶν ἡγουμένων ἀπο- 

ϑνήσκειν, τοὺς δ᾽ ἀπολειπομένους ἐπὶ τῶν πατρίδων 
μηδὲν νεωτερίξειν, εἰ μέλλει τὴν προαίρεσιν ἐπὶ 
τέλος ἄξειν. διὸ καὶ πάντας ἐκ τῶν ἐνδεχομένων 
εὐηργέτει, τοὺς μὲν χρημάτων δωρεαῖς ἐκθεραπεύων, 

:» τοὺς ὃὲ χώρας δόσει, τινὰς δὲ τιμωρίας ἀπολύδει, 

πάντας δὲ ταῖς ὁμιλίαις καὶ τῇ τῶν τρόπων ἐπιει- 

κείᾳ προδήγετο᾽ τῶν ve γὰρ βασιλικῶν ἐγκλημάτων 

ἅπαντας ἀθώους ἀφῆκε καὶ τοὺς πρὸς ἀργύριον 
64 συγκεκλειμένους ἀπέλυσε τοῦ χρέους, ὄντος πολλοῦ 
25 πλήϑους [ἀνθρῴπων) ἐν ταῖς φυλακαῖς. τὴν δὲ 
χώραν ἅπασαν εἰς ἕξ καὶ τριάκοντα μέρη διελών, 
ἃ καλοῦσιν Αἰγύπτιοι νομούς, ἐπέστησεν ἅπασι 
νομάρχας τοὺς ἐπιμελησομένους τῶν τε προσόδων 

12 προειρημένην CF 18 ἐγκατεσκεύασε HReisko 22 προσ- 
ηγάγετο D 26 ἀνθρώπων om. CF 27 νόμους D 28 τῶν τε] τε 

TA 
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τῶν βασιλικῶν xal διοικήσοντας ἅπαντα τὰ κατὰ 

4 τὰς ἰδίας μερίδας. ἐπελέξατο δὲ καὶ [τοὐτων] τῶν 

ἀνδρῶν τοὺς ταῖς ῥώμαις διαφέροντας καὶ συνε- 
στήσατο στρατόπεδον ἄξιον τοῦ μεγέϑους τῆς ἐπι- 

βολῆς᾽ κατέγραψε γὰρ πεζῶν μὲν ἑξήκοντα μυριάδας, 
ἱππεῖς δὲ δισμυρίους καὶ τετρακισχιλίους, ξεύγη δὲ 

ὅ πολεμιστήρια δισμύρια καὶ ἑπτακισχίλια. ἐπὶ δὲ 
τὰς κατὰ μέρος ἡγεμονίας τῶν στρατιωτῶν ἔταξε 
τοὺς συντρόφους, ἐνηθληκότας μὲν ἤδη τοῖς πολέ- 
μοῖρ, ἀρετὴν δ᾽ ἐξηλωκότας ἐκ παίδων, εὔνοιαν δὲ 
ἀδελφικὴν ἔχοντας πρός τε τὸν βασιλέα καὶ πρὸς 
ἀλλήλους, ὄντας τὸν ἀρυϑμὸν πλείους τῶν χιλίων 

6 καὶ ἑπτακοσίων. πᾶσι δὲ τοῖς προειρημένοις κατε- 

κληρούχηδσε τὴν ἀρίστην τῆς χώρας. ὅπως ἔχοντες 

ἱκανὰς προσόδους καὶ μηδενὸς ἐνδεεῖς ὄντες ἀσκῶσι 

55 τὰ περὶ τοὺς πολέμους. κχαταδχευάσας δὲ τὴν δύ- 
ναμιν ἐστράτευσεν ἐπὶ πρώτους Αὐϑίοπας τοὺς πρὸς 
τῇ μεσημβρίᾳ κατοικοῦντας, καὶ καταπολεμήσας 

ἠνάγκαδε τὸ ἔϑνος φόρους τελεῖν ἔβενον καὶ χρυσὸν 
καὶ τῶν ἐλεφάντων τοὺς ὀδόντας. ἔπειτ᾽ εἰς μὲν 
τὴν ᾿Ερυϑρὰν ϑάλατταν ἀπέστειλε στόλον νεῶν 

t2 

τετρακοσίων, πρῶτος τῶν ἐγχωρίων μακρὰ xq 
ναυπηγησάμενος, καὶ τάς τε νήσους τὰς ἐν τοῖς τό- 

ποις κατεχνήσατο καὶ τῆς ἠπείρου τὰ παρὰ ϑάλατ- 
ταν μέρη κατεστρέψατο μέχρι τῆς. ᾿Ινδικῆς᾽ αὐτὸς 
δὲ μετὰ τῆς δυνάμεως πεξῇ τὴν πορείαν ποιησάμε- 

τῶν &ub τῶν Eich. 2 τούτων incl Bekker 4 συνεστήσατο 
τὸ add. D 8. ἔταξε τῶν στρατιωτῶν vulg. 9 πολέμοις G, 
πολεμίοις ceteri 14 ἀρίστην τῆς χώρας] καλλέστην χώραν CF 
18 τὴν μεσημβρίαν F' 96 πορίαν διασυρίας ποιησάμενος D. 

Q 

20 

25 



I 54. 55. 95 

vog κατεστρέψατο πᾶσαν τὴν ᾿Ζ“σίαν. οὐ μόνον yàg 3 
τὴν ὕστερον ὑπ᾽ ᾿4λεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος κατα- 

κτηϑεῖσδαν χώραν ἐπῆλθεν, ἀλλὰ καί τινα τῶν 

ἐθνῶν ὧν ἐχεῖνος οὐ παρέβαλεν εἰς τὴν χώραν. καὶ ἃ 
δ γὰρ τὸν Γάγγην ποταμὸν διέβη καὶ τὴν Ἰνδικὴν 
ἐπῆλθε πᾶσαν ἕως ὠκχεανοῦ καὶ τὰ τῶν Σχυϑῶν 

ἔϑνη μέχρι Τανάιδος ποταμοῦ τοῦ διορέξοντος τὴν 
Εὐρώπην ἀπὸ τῆς ᾿Ασίας ὅτε δή φασι τῶν Miyv- 
σ«τίων τινὰς καταλειφθέντας περὶ τὴν Μαιῶτιν λίμνην 

10 συστήσασϑαι τὸ τῶν Κόλχων ἔϑνος. ὅτι δὲ τοῦτο 5 
τὸ γένος Αἰγυπτιακόν ἐστι σημεῖον εἶναι τὸ περι- 
τέμνεσϑαι τοὺς ἀνθρώπους παραπλησίως τοῖς κατ᾽ 

«Αἴγυπτον, διαμένοντος τοῦ νομέμου παρὰ τοῖς ἀποί- 

65 κοις, καϑάπερ καὶ παρὰ τοῖς ᾿Ιουδαίοις. ὁμοίως δὲ 

15 χαὶ τὴν λοιπὴν ᾿4δσίαν ἅπασαν ὑπήκοον ἐποιήσατο 

καὶ τῶν Κυκλάδων νήσων τὰς πλείους. διαβὰς ὃδ᾽ 

εἰς τὴν Εὐρώπην καὶ διεξιὼν ὅπασαν τὴν Θράκην 
ἐκινδύνευσεν ἀποβαλεῖν τὴν δύναμιν διὰ σπάνιν 
τροφῆς καὶ τόπων δυσχωρίας. διόπερ ὅρια τῆς 

20 στρατείας ποιησάμενος ἐν τῇ Θράκῃ, στήλας κατε- 
ἀκεύασεν ἐν πολλοῖρ τόποις τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ κατα- 

κτηθέντων" αὗται δὲ τὴν ἐπιγραφὴν εἶχον Aiyv- 
πτίοις γράμμασι τοῖς ἱεροῖς λεγομένοις, ο«.Τήνδε τὴν 
χώραν ὅπλοις κατεστρέψατο τοῖς ἑαυτοῦ βασιλεὺς 

86 βασιλέων καὶ δεσπότης δεσποτῶν Σεσόωσις“. τὴν 8 
δὲ στήλην κατεσκεύασεν ἔχουσαν αἰδοῖον ἐν μὲν 
τοῖς μαχίμοις ἔϑνεσιν ἀνδρός, ἐν δὲ τοῖς ἀγεννέσι 
καὶ δειλοῖς γυναικός, ἀπὸ τοῦ κυριωτέρου μέρους 

ir) 

«ἢ 

1 τὴν om.D 6 σκυϑικῶν D 14 ὁμοίως ὡς C, ὡς F καϑ- 
ἅπερ... Ἰουδαίοις suspectum (6. 38,2) 28 τὴν om. D 28 χυριω- 
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τὴν διάθεσιν τῆς ἑκάστων ψυχῆς φανερωτάτην τοῖς 
ἐπιγινομένοις ἔσεσϑαι νομίζων. ἐν ἐνίοις δὲ τόποις 

καὶ τὴν ἑαυτοῦ κατεσκεύασεν εἰκόνα λιϑίνην, τόξα 
καὶ λόγχην ἔχουσαν, τῷ μεγέϑει τέτταρσι παλαι- 
σταῖς μείξονα τῶν τεττάρων πηχῶν, ἡλίκος ὧν καὶ ὅ 

αὐτὸς ἐτύγχανεν. ἐπιεικῶς δὲ προσενεχϑεὶς ἅπασι 

τοῖς ὑποτεταγμένοις καὶ συντελέσας τὴν στρατείαν 
ἐν ἔτεσιν ἐννέα, τοῖς μὲν ἔϑνεσι κατὰ δύναμιν προσ- 
ἔταξε δωροφορεῖν κατ᾽ ἐνιαυτὸν εἰς Αἴγυπτον, αὐτὸς 
δ᾽ ἀϑροίσας αἰχμαλώτων vs καὶ τῶν ἄλλων λαφύ- 10 

. ρῶν πλῆϑος ἀνυπέρβλητον ἐπανῆλθεν εἰς τὴν πα- 
τρίδα, μεγίστας πράξεις τῶν πρὸ αὐτοῦ κατειργα- 

δμένος. καὶ τὰ μὲν ἱερὰ πάντα τὰ κατ᾽ Αἴγυπτον 
ἀναϑήμασιν ἀξιολόγοις καὶ δκύλοις ἐκόσμησε. τῶν 
Ó& στρατιωτῶν τοὺς ἀνδραγαϑήσαντας δωρεαῖς κατὰ 15 μι 

19) τὴν ἀξίαν ἐτίμησε. καϑόλου δὲ ἀπὸ ταύτης τῆς 
στρατείας οὐ μόνον 7| συνανδραγαϑήσασα δύναμις 

μεγάλην εὐπορίαν κτησαμένη τὴν ἐπάνοδον ἐποιή- 
ὅατο λαμπράν, ἀλλὰ καὶ τὴν Αἴγυπτον ἅπασαν. 
συνέβη παντοίας ὠφελείας ἐμπλησϑῆναι. 30 

Ὁ δὲ Σεσόωσις ἀποστήσας τὰ πλήϑη ἀπὸ τῶν 
πολεμικῶν ἔργων τοῖς μὲν συνανδραγαϑήσασι συν- 

ἐχώρησε τὴν ῥᾳστώνην καὶ τὴν ἀπόλαυσιν τῶν κατα- 
κτηϑέντων ἀγαθῶν, αὐτὸς δὲ φιλόδοξος ὧν καὶ τῆς 

εἰς τὸν αἰῶνα μνήμης ὀρεγόμενος κατεσκεύασεν 25 

ἔργα μεγάλα καὶ ϑαυμαστὰ ταῖς ἐπινοίαις καὶ ταῖς 

χορηγίαις, ἑαυτῷ μὲν ἀϑάνατον περιποιοῦντα δόξαν, 
τοῖς δ᾽ Αἰγυπτίοις τὴν εἰς ἅπαντα τὸν χρόνον ἀσφά- 

τάτου I]. ἑκάστου C 19 ἅπασαν] ὅλην C 21 ἀπὸ 
om. CF 26 ἔργα] ἔργα τε vulg. 
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e6 λειαν μετὰ ῥαστώνης. πρῶτον μὲν γὰρ ἀπὸ θεῶν -H 
ἀρξάμενος ὠκοδύμησεν ἐν πάσαις ταῖς κατ᾿ Aiyv- 

zrov πόλεσιν ἱερὸν ϑεοῦ τοῦ μάλιστα“ παρ᾽ ἑκάστοις 
τιμωμένου. πρὸς δὲ τὰς ἐργασίας τῶν uiv Miyv- 

δαστίων οὐδένα παρέλαβε, δι’ οὐτῶν δὲ τῶν αἰχμα- 
λύτων Ümovru κατεσκεύασε διόπερ ἐπὶ πᾶσι τοῖς 
(sgoig ἐπέγραψεν ὡς οὐδεὶς ἐγχώριος εἰς αὐτὰ με- 
μόχϑηκε. λέρεται δὲ τῶν αἰχμαλώτων τοὺς ἐκ τῆς 
Βαβυλωνίας ἁλόντας ἀποστῆναι τοῦ βασιλέως, μὴ 

10 δυναμένους φέρειν τὰς ἐν τοῖς ἔργοις ταλαιπωρίας" 

oU "κκαταλαβομένους παρὰ τὸν ποταμὸν χωρίον καρ- 
τερὸν διαπολεμεῖν τοῖς Αἰγυπτίοις καὶ τὴν σύνεγγυς 
χώραν καταφϑείρειν, τέλος δὲ δοθείσης ἀδείας αὖ- 
τοῖς κατοικῆσαι τὸν τόπον, ὃν καὶ ἀπὸ τῆς πατρίδος 

15 Βαβυλῶνα προσαγορεῦσαι. δι’ αἰτίας δὲ παραπλη- 4 
σίους φασὶν ὠνομάσθαι καὶ τὴν Τροίαν τὴν ἔτι 

[καὶ] νῦν οὖσαν παρὰ τὸν Νεῖλον" τὸν μὲν γὰρ | 
Μενέλαον ἐξ Ἰλίου πλέοντα μετὰ πολλῶν αἰχμαλώ- | 
vov παραβαλεῖν εἰς Αἴγυπτον, τοὺς ὃδὲ Τρῶας | 

20 ἀποστάντας αὐτοῦ καταλαβέσθαι τινὰ τόπον καὶ 
διαπολεμῆσαι μέχρι ὅτου συγχωρηϑείσης αὐτοῖς τῆς 
ἀσφαλείας ἔκτιδαν πόλιν, ἣν ὁμώνυμον αὐτοὺς 

ποιῆσαι τῇ πατρίδι. οὐκ ἀγνοῶ δ᾽ ὅτι περὶ τῶν 5 | 
εἰρημένων πόλεων Κτησίας ὃ Κνίδιος διαφόρως 2 

35 ἱστόρησε, φήσας τῶν μετὰ Σεμιράμιδος παραβαλόν- 
τῶν εἰς Αϊγυπτόν τινας ἐχτικέναι ταύτας, ἀπὸ τῶν β 

ἐδίων πατρίδων ϑεμένους τὴν προσηγορίαν. περὶ 6 
δὲ τούτων τὸ μὲν ἀληϑὲς ἐκθέσθαι μετὰ ἀκριβείας | 

e 

14 τὸν om. D 17 καὶ om. D 20 καταλαβέσθαι G?, 
ἀπολαβέσϑαι CG!, καταλαβεῖν DF. 

Drioponvs I. 7 
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οὐ ῥάδιον, τὸ δ᾽ ἀναγραφῆς ἀξιῶσαι và διαφωνού- 
μενα παρὰ τοῖς συγγραφεῦσιν ἀναγκαῖον, ὅπως 

ἀκέραιος ἡ περὶ τῆς ἀληϑείας κρίσις ἀπολείπηται. 

τοῖς ἀναγινώσκουσιν. 

Ὁ δ᾽ οὖν Σεσόωσις χώματα πολλὰ καὶ μεγάλα 5 
᾿κατασκεγάσας τὰς πόλεις εἰς ταῦτα μετῴκισεν, ὅσαι 

μὴ φυσικῶς τὸ ἔδαφος ἐτύγχανον ἐπηρμένον ἔχου- 
ὅαι. ὅπως κατὰ τὰς πληρώσεις τοῦ ποταμοῦ κατα- 
φυγὰς ἔχωσιν ἀκινδύνους οἵ vs ἄνθρωποι x«i τὰ 

κτήνη. κατὰ πᾶσαν δὲ τὴν χώραν τὴν ἀπὸ Μέμ- 
φεῶς ἐπὶ θάλατταν ὥρυξε πυκνὰρ ἐκ τοῦ ποταμοῦ 

διώρυχας; ἵνα τὰς μὲν συγχομιδὰς τῶν καρπῶν 
ποιῶνται συντόμως καὶ ῥαδίως, ταῖς δὲ πρὸς ἀλλή- 
λους τῶν λαῶν ἐπιμιξίαις καὶ πᾶσι τοῖς τόποις 

ὑπάρχῃ ῥαστώνη καὶ πάντων τῶν πρὸς ἀπόλαυσιν 
πολλὴ δαψίλεια" τὸ ὃὲ μέγιστον, πρὸς τὰς τῶν πο- 
λεμίων ἐφόδους ὀχυρὰν καὶ δυσέμβολον ἐποίηδε 
,τὴν χώραν" τὸν γὰρ πρὸ τοῦ χρόνον ἡ χρατίστη 

τῆς Αἰγύπτου πᾶσα σχεδὸν ἱππάσιμος οὖσα καὶ ταῖς 
συνωρέσιν εὔβατος ἀπ’ ἐκείνου τοῦ χρόνου διὰ τὸ 
πλῆϑος τῶν ἐκ τοῦ ποταμοῦ διωρύχων δυσεφοδο- 

τάτη γέγονεν. ἐτείχισε δὲ καὶ τὴν πρὸς ἀνατολὰς 
νεύουσαν πλευρὰν τῆς Αἰγύπτου πρὸς τὰς ἀπὸ τῆς 
Συρίας καὶ. τῆς ᾿ἀραβίας ἐμβολὰς ἀπὸ Πηλουσίου 
μέχρι Ἡλιουπόλεως διὰ τῆς ἐρήμου. τὸ μῆκος ἐπὶ 
σταδίους χιλίους καὶ πεντακοσίους. ἐναυπηγήσατο 
δὲ καὶ πλοῖον κέδρινον τὸ μὲν μῆκος πηχῶν δια- 

3 ἀληϑείας κρίσις] ἀκριβείας σύστασις Ὁ 6 εἰς ταύ- 
τας DE, ταύτας C, corr. Wess. 14 τρόποις CF 18 τοῦ] 
τούτου D 20 ἔμβατος vulg. 

20 

25 
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χοσίων καὶ ὀγδοήκοντα, τὴν δ᾽ ἐπιφάνειαν ἔχον 

τὴν μὲν ἔξωϑεν ἐπίχρυσον, τὴν δ᾽ ἔνδοϑεν κατηρ- 
yvoouévqv: καὶ τοῦτο μὲν ἀνέϑηκε τῷ ϑεῷ τῷ 
μάλιστα ἐν Θήβαις τιμωμένῳ, δύο τε λιϑίνους ὀβε- 

ὅ λέσκους ἐκ τοῦ. σχληροῦ λίϑου πηχῶν τὸ ὕψος εἴκοσι 

πρὸς τοῖς ἕκατόν, ἐφ᾽ ὧν ἐπέγραψε τό τε μέγεϑος 
τῆς δυνάμεως καὶ τὸ πλῆϑος τῶν προσόδων καὶ 

τὸν ἀριϑμὸν τῶν καταπολεμηϑέντων ἐθνῶν ἐν 

Μέμφει δ᾽ ἐν τῷ τοῦ Ἡφαίστου ἱερῷ μονολέϑους 
10 εἰκόνας ἑαυτοῦ τε καὶ τῆς γυναικὸς τὸ ὕψος τριά- 

κοντα πηχῶν, τῶν δ᾽ υἱῶν εἴκοσι πηχῶν, διὰ σύμ- 
πτῶμα τοιόνδε. ἐκ τῆς μεγάλης στρατείας ἀνακάμ- 
ψαντος εἰς ἀΐϊγυπτον τοῦ Σεσοώσιος καὶ διατρέβοντος 

περὶ τὸ Πηλούσιον, ἑστιῶν αὐτὸν ὁ ἀδελφὸς μετὰ 

15 τῆς γυναικὸς καὶ τῶν τέκνων ἐπιβουλὴν συνε- 
στήσατο" ἀναπαυσαμένων γὰρ αὐτῶν ἀπὸ τῆς μέϑης, 

ἔχων καλάμου ξηροῦ πλῆϑος ἐκ χρόνου magsoxsv- 

ασμένον, καὶ τοῦτο νυχτὸς τῇ σκηνῇ περιϑείς, ἐνέ. 
πρηόεν. ἄφνω δὲ τοῦ πυρὸς ἐκλάμψαντος οἵ μὲν 

0 ἐπὶ τῆς ϑεραπείας τοῦ βασιλέως τεταγμένοι παρε- 
βοήϑουν ἀγεννῶς ὡς ἂν οἰνωμένοι, ὁ ὃὲ Σεσόωσις 
ἀμφοτέρας τὰς χεῖρας ἀνατείνας καὶ ὑπὲρ τῆς σωτη- 
ρίας τῶν τε παίδων καὶ τῆς γυναικὸς τοῖς ϑεοῖς 

εὐξάμενος “διεξέπεσε διὰ τῆς φλογός. σωϑεὶς δὲ 8 

8 παραδόξως τοὺς ἄλλους ϑεοὺς ἐτίμησεν ἀναϑή- 

μασι, καϑότι προείρηται, πάντων δὲ μάλιστα τὸν 
Ἥφαιστον, ὡς ὑπὸ τούτου τετευχὼς τῆς σωτηρίας. 

m ἕν 

-l 

2 ἔνδοϑεν) ἐντὸς CF 4 ve Wesseling, δὲ codices 
18 διατρέψαντος CF 16 ἀναπαυομένων ΟἽ 28 τε om. 
vulg. τοῖς ϑεοῖς om. CF 25 τοὺς D, τούς ve vulg. 

7* 
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58 Πολλῶν δὲ καὶ μεγάλον περὶ τὸν Σεσόωσιν 
-φσαρξάντων 'δοκεῖ μεγαλοπρεϊπέστατον αὐτῷ γεγο- 

Ῥβέναι τὸ συντελούμενον “ἐν ταῖς ἐξόδοις περὶ τοὺς 68 

9 ἡγεμόνας. τῶν γὰρ καταπεπολεμημένων ἐθνῶν οἵ 
τε φὰς συγκεχιρημένας βασιλείας ἔχοντες καὶ τῶν ὕ 

ἄλλων οἱ "τὰς “μεγίστας ἡγεμονίας παρειληφότες 
ἀντήννων "εἰς Αἴγυπτον ἐν ταχτοῖς χρόνοις φέροντες 
δῶρα" οὃς ὃ βασιλεὺς ἐκδεχόμενος ἐν μὲν τοῖς ἄλ- 
λοις ἐτίμα καὶ διαφερόντως προῆγεν, ὁπότε δὲ πρὸς 
ἱερὸν ἢ πόλιν προσιέναι μέλλοι, τοὺς ἵππους ἀπὸ 10 
τοῦ τεϑρόϊπου λύων 'ὑπεξεύγνυεν ἀντὶ τούτων κατὰ 
vétvagec τούς τε βασιλεῖς καὶ τοὺς ἄλλους ἡγεμό- 

qug, ἐνδεικνύμενος, ὡς ᾧετο, πᾶσιν ὅτι τοὺς τῶν 

ἄλλων κρατίστους καὶ δι’ ἀρετὴν ἐπιφανεστάτους 
νιαταπολεμήσας εἰς ἅμιλλαν ἀρετῆς οὐκ ἔχει τὸν 15 

8 δυνάμενον συγκριϑῆναι.  Ooxst δ᾽ οὗτος ὁ βασιλεὺς 
᾿'πάντας τοὺς πώποτε γενομένους ἐν ἐξουσίαις ὑπερ- 
βεβηκέναι ταῖς ve "πολεμικαῖς πράξεσι καὶ τῷ μεγέ- 

ει “καὶ τῷ πλήθει τῶν τὸ ἀναθημάτων καὶ τῶν 
ὄργων τῶν "κατεσκευασμένων xcv “Αἴγυπτον. ἔτη 30 

δὲ τρία πρὸς τοῖς τριάκοντα βασιλεύσας ἐκ προαι- 
- ρέσεως ἐξέλιπε τὸν βίον, ὑπολιπόντων αὐτὸν τῶν 
ὀμμάτων" καὶ τοῦτο πράξας οὐ μόνον παρὰ τοῖς 
ἵϊερεῦσιν, ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις Αἰγυπτίοις 

ἐθαυμάσθη, δόξας τῇ μεγαλοψυχίᾳ τῶν πεπραγμέ- 25 

vov ἀκόλουθον πεποιῆσθαι τὴν τοῦ βίου κατα- 

4 στροφήν. ἐπὶ τοσοῦτο δ᾽ ἴσχυσε καὶ διέτεινε τοῖς 
χρόνοις ἡ δόξα τούτου τοῦ βαδιλέως ὥστε τῆς 

10 ἀπὸ] ὑπὸ Hertlein 14 δι᾽ ἀρετὴν] διαρπαγὴν D 
16 τοὺς δυναμένους ΟΡ 19 τῷ om. Ὁ 22 ὑπολειπόντων DF. 
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“ἐγύπτου πολλαῖς, γενεαῖς. ὕάτερον πεσρύδης. ὑπὸ 

τὴν ἐξουσίαν τῶν Περσῶν, καὶ Ζαρείρυ τοῦ Ξέρξου 
πατρὸς͵ ἀπουδάσρντος, ἐν. Μέμφεν τὴν ἰδίαν εἰκόνα 
στῇααι πρὸ τῆς, Σεσοῴδιος, ὁ μὲν ἀρχιερεὼς, ἀντεῖπε 

5 λόγου προτεδέντος, ἐν. ἐκκλησίᾳ τῶν ἱερέων, ἀπο- 
φηνάμενορ ὡς οὔπῳ, “αᾳρεῖος͵ ὑπροβέβηκε τὰς Σεσοώ-. 
σιορ πράξεις. ὁ. dà; βασιλεὺρ: οὐχ) ὕπως, ἠγανάκτησεν, 
ἀδλὰ καὶ τοὐναντίον. ἡσβ εἰς ix), τῇ προρηφίσ. σπου- 

δάσειν ἔφησεν ὅπως, κατὰ. μηδὲμ, ἐμρίνρν λειφϑιείη. 
10 βιώσας. τὸν. ἴσον χρόνον.. xal. παρεκάξει. συγκρίνειν. 

τὰς ἡλικιώτιδας πράξεις: τοῦτον γὰρ, διραῤλόταξον 
ἔλεγχον. εἶναι. τῆ ἀρετῶῷρι. περὶ μὰν αὖν: Σεσαώσιος 5 
ἀρχκεσϑησόμεϑα volo; Aóyer- τοῖξ. Δηϑεῖσεν.. 

69 Ὁ. 0 ug. αὐτοῦ. διαδεξάμενος. τὴμ. βχαιλείαν. 59 
15 x«i, τὴν τοῦ πατρὺς προσηγορίαν ἑχκυτῷ περιϑέμξιος 

πρᾶξιν μὲν πολεμικὴν ἢ μνήμης ἀξίαν οὐδ᾽ ἡμτιψ-- 
οὔν͵ συνετελέδσατο, συμπτώματι δὲ περιέπεσεν ἰδιά-. 
ξαμει. ἐστερήϑη. μὲν yàg, τῆς. δράσεως εἴτε, διὰ τὴψ 2 
πρὸς τὸν πατέρα. τῇρ, φύσεις κριμωνίαν si9', Gg 

20 τίνες μυϑξρλογοῦαι,. διὰ τὴν sip, rv. ποταμὺν ἀδσέ;. 

βεμαν, ἐν. ᾧ, χειμαξήμεψός. ποτρ. τὸ φερόμενον ῥεῦμα 
καᾳτῃκόντιφε: διὰ ὃδὲ τὴν ἀτῳυχέαν. ἀναγκχαβεὶς, κατας- 

φυγεῖν. ἐπὶ, τὴν τῶν. ϑεῶν βρήϑειαμ, ἐπὶ χρόνους. 
ἱκανοὺς. πλείέδκοις. ϑδυασέίκες καὶ τιμαῖς. τὸ. ϑεῖον ἐξι- 

35 λασχόμενος, οὐδεμιᾶς ἐτύγχανε. ztoAvog(xc: τῷ ἂε-.3 

κότῳ δ᾽ ἔτει μαντείας αὐτῷ. γενομένης, τιμῆσαί. τε. 
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τὸν ϑεὸν τὸν ἐν “Ἡλιουπόλει καὶ γυναικὸς οὔρῳ 

νίξεσϑαι τὸ πρόσωπον ἥτις ἑτέρου πεῖραν ἀνδρὸς 
οὐκ εἴληφε, τῶν μὲν γυναικῶν ἀπὸ τῆς ἰδίας ἀρ- 
ξάμενος καὶ πολλὰς ἐξετάσας οὐδεμίαν εὗρεν ἀδιά- 
φϑορον πλὴν κηπουροῦ τινος, ἣν ὑγιὴς γενόμενος 

ἔγημε" τὰς δ᾽ ἄλλας ξώσας ἐν κώμῃ τινὶ κατέκαυσεν, 

ἣν Αἰγύπτιοι διὰ τὸ σύμπτωμα τοῦτο προσηγόρευσαν 
4 ἱερὰν βῶλον τῷ δ᾽ ἐν Ηλιουπόλει ϑεῷ τὰς χάριτας 
ἀπονέμων τῆς εὐεργεσίας κατὰ τὸν χρησμὸν ὀβε- 
λίσκους ἀνέϑηκε δύο μονολίθους, τὸ μὲν πλάτος 

ὀκτώ, τὸ δὲ μῆχος πηχῶν ἑκατόν. 
60 Μετὰ δὲ τοῦτον τὸν βασιλέα συχνοὶ τῶν δια- 

δεξαμένων. τὴν ἀρχήν τινες οὐδὲν ἔπραξαν ἀνα- 
γραφῆς ἄξιον. πολλαῖς δ᾽ ὕστερον γενεαῖς "Auoaug 

γενόμενος βασιλεὺς ἦρχε τῶν ὄχλων βιαιότερον" 
πολλοὺς μὲν γὰρ παρὰ τὸ δίκαιον ἐτιμωρεῖτο, 
συχνοὺς δὲ τῶν οὐσιῶν ἐστέρισκε, πᾶσι δ᾽ ὑπερ- 

οπτικῶς καὶ κατὰ πᾶν ὑπερηφάνως προσεφέρετο. 

5 

10 

2 μέχφε μὲν οὖν τινος οἵ πάσχοντες ἐκαρτέρουν, oi 
δυνάμενοι κατ᾽ οὐδένα τρόπον ἀμύνασϑαι τοὺς" πλέον 
ἰσχύοντας᾽ ἐπεὶ δ᾽ ᾿“κτιδάνης ὁ τῶν Αἰϑιόπων βασι- 

λεὺς ἐστράτευσεν ἐπ᾽ αὐτόν, τότε τοῦ μίσους καιρὸν 
8 λαβόντος ἀπέστησαν oí πλεῖστοι. διόπερ ῥαδίως 
αὐτοῦ χειρωϑέντος ἡ μὲν Αἴγυπτος ἔπεσεν ὑπὸ τὴν 
'τῶν Αἰθιόπων βασιλείαν, ὁ δ᾽ ᾿Δκτισάνης ἀνθϑρω- 
πίνως ἐνέγκας τὴν εὐτυχίαν ἐπιεικῶς προσεφέρετο 

4 τοῖς ὑποτεταγμένοις᾽ ὅτε δὴ καὶ συνετέλεσεν ἴδιόν 

2 fre πεῖραν... εἴληφεν ἑτέρου vulg. 11 πηχῶν] 
7to0 v j 

20 

16 ἐτιμωρήσατο) — 23 λαβόντες libri, corr. - 
Dindorf (XV 1, 4) 24 ἔπεσεν] χειρωϑεῖσα D. 



ΝΣ ΒΒ 

I 59. 60. 103 

0 τι περὶ τοὺς “λῃστάς, οὔτε ϑανατώσας τοὺς ἐνόχους 

οὔτε δλοδχερῶς ἀφεὶς ἀτιμωρήτους" συναγαγὼν γὰρ : 
ἐξ ἁπάσης τῆς χώρας τοὺς ἐν ἐγχλήμασιν ὄντας 

κωκρυργέαφ, καὶ τὴν διάγνωσιν αὐτῶν δικαιοτάτην 

5 ποιησάμενος, ἤϑροισεν ἅπαντας τοὺς κχαταδεδικα- 

σμένους, ἀποτεμὼν δ᾽ αὐτῶν τοὺς μυχτῆρας κατῴ- 
κιόσεν ἐν τοῖς ἐσχάτοις τῆς ἐρήμου [χώρας]. κτίσας 

πόλιν τὴν ἀπὸ τοῦ συμπτώματος τῶν οἰχητόρων 

“Ρινοκόλουρα προσαγορευϑεῖσαν. αὕτη δὲ κειμένη 
0 πρὸς τοῖς μεϑορέοις τῆς «Αἰγύπτου καὶ Συρίας οὐ 

μακρὰν τοῦ παρήχοντος αἰγιαλοῦ πάντων σχεδὸν 

τῶν πρὸς ἀνθρωπίνην δίαιταν. ἀνηκόντων ἐστέρη- 
ται" περιέχει μὲν γὰρ αὐτὴν χώρα πλήρης ἁλμυρί- 

δος, ἐντὸς δὲ τοῦ τείχους ὀλίγον ἐστὶν ὕδωρ ἐν 

i5 φρέασι, καὶ τοῦτο διεφϑαρμένον καὶ παντελῶς τῇ 
γεύσει πικρόν. κατῴκισε δ᾽ αὐτοὺς εἰς ταύτην τὴν 5 
χώραν, ὅπως μήτε τοὺς ἐξ ἀρχῆς ἐπιτηδευϑέντας 

βέους διατηροῦντες λυμαίνωνται τοὺρ μηδὲν ἀδι- 
κοῦντας, μήτε. κατὰ τὰς πρὸς τοὺς ἄλλους ἐπιμιξίας 

o ἀγνοούμενοε λανθάνωσιν. ἀλλ᾽ ὅμως ἐκριφέντες εἰς 
χώραν ἔρημον καὶ πάντων σχεδὸν τῶν χρησίμων 
ἄπορον ἐπενόησαν βίον oíxstov τῆς περὶ αὐτοὺς 
ἐνδείας, ἀναγκαξούσης τῆς φύσεως πρὸς τὴν ἀπορίαν 

πάντα μηχανᾶσϑαι. καλάμην γὰρ κδίροντερ ἐκ τῆς 
5 ὁμόρου χώρας, καὶ ταύτην σχίξοντες, λίνα παρα- 
μήκη κατεσκεύαξον, ταῦτα δὲ παρὰ τὸν αἰγιαλὸν 
ἐπὶ πολλοὺς σταδίους ἰστάντες τὰς ϑήρας τῶν Óg- 

τύγων ἐποιοῦντο" φέρονται. γὰρ οὗτοι κατ᾽ ἀγέλας 

- 

ets 4 

-1 

eo 

μ 0 

4. κακουργέας om. 11 Τ’ χώρας om. D 9. Quvoxo- 
λοῦραν D, δινοκουρούραν CF 34 γὰρ] μὲν γὰρ vulg. 
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μείξονας ἐκ τοῦ πελάγους᾽ oUg ϑηρδύοντερ ἤϑροιξον 

πλῆϑορ. ἱκανὸν. sig, διαπροφὴν. ἑαυτοῖς. 
61 Τοῦ δὲ βασιλέως τούτου τελευτήάαντος, ἀνεκτή- 

σαντο τὴν ἀρχὴν Δἰγύπειοι, καὶ κατέστησαν ἐγχώ- 

ρίομ βασιλέα MévÓuy, ὅν τινδερ. Μάρρον. Xoodovo-.5 
9 μάξουσιν. οὗτος ἂδ πολεμικὴν μὲν πρᾶξιν οὐδ᾽ ἡν- 
τινοῦν ἐπετελέσατο, τάφον δ᾽ αὑτῷ. κατεσχεύαχαε τὸν 
óvouetóusvov. λαβύρινϑον, οὐχ οὕτω κατὰ τὸ u£ys-. 

ϑος. τῶν ἔργων ϑαυμαατὸν ὧὡς πρὸρ' τὴν φιλοτεχνίαν 11 
δυσμίμηνον᾽ Ó γὰρ, tits B v. εἰς. αὐτὸν οὐ δύναται 10 
ῥαδίως τὴν ἔξοδον εὑρεῖν, ἐὰν μὴ τύχῃ τινὸς. ὁδὴ- 

8 γοῦ παννελῶς. ἐμπείρου. φασὶ δέ τινὲς καὶ τὸν 
Δαίδαλον : εἰς Αἴγυπτον παραβαλόντα καὶ ϑαυμά- 
ὅαντα τὴν ἐν τοῖς ἔργοις τέχνην καταδχευάσαι τῷ 
βασιλεύοντι. τῆς. Κρήτης Μένῳ λαβύρφινϑον ὅμοιον 15 
τῶ. xov. Αἴγυπτον, ἐν ᾧ γενέσθαι μυϑολογοῦσι τὸν 

4 λεγόμενον ΜΜωμιώταυρον. ἀλλ᾽ ὁ uiv κατὰ, τὴν Κρή- 
την ἠφανέαϑθη. τελέωρ. sire: δυνάστου. τινὸς κατα- 
σκάψαντος εἴτε. τοῦ. χράνου τοὔργον λαμιηναμένον᾽ 
ὁ. δὲ κατ᾿ Alyumvov ἀκέραιον. τὴν ὅλην. κατασχευὴν 30 
τετήρηκε. μέχρι τοῦ x«0' ἡμᾶς. βίου. 

62 Μετὰ. δὲ τὴν τοῦ βασιλέως ταύεου: τελευτὴν 
ἐπὶ. γενεὰς πέντε. γενομένηρ. ἀναρχίας. τῶν ἀδόξων 
vig ἡφέϑη. βωσιλεύς, ὃν. ἀἐγύπτιοι, μὲν ὀνομάξουσι 
Κέτηνα, παρὰ «δὲ volg “Ἔλλησιν. εἶναι δοκεῖ. Πρωνξὺρ. 25 

296 κατὰ τὸν ᾿Ιλιακὸν γεψονὰρ πόλεμον. τούτου δὲ. 

παραδεδομένον τῶν ve πνευμάτων ἔχειν. ἐμπειρίαν 
καὶ τὴν μορφὴν μεταβάλλειν. δεὲ μὲν els. (oov τύ- 

9 πρὸς] κατὰ D 16. Ἴλη νει] διατρέψαι n 25 Κέτην 
F, καὶ τινὰ C 26 γενόμενος C 
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πους, ὁτὲ δὲ. εἰς δένδρον ἢ πῦρ ij τι τῶν ἄλλων, 
ὁμολογούμεμα τούτοις συμβαίνει καὶ. τοὺς ἱερεῖς 

λέγειν περὶ αὐτοῦ. ἐκ μὲν γὰρ τῆς μετὰ τῶν ἀστρο- 3 
λόγων δυμβιώδεως, ἣν ἐποιεῖτο συνεχῶς, ἐμπειρίαν 

5 ἐσχηκέναι τὸν βασιλέα τῶν τοιούτων, ἐκ δὲ τοῦ νο- 
μέίμου τοῦ παραδεδομένου Toig βααιλεῦαι τὸ περὶ 
τὰς μεταβολὰς. τῆς͵ ἰδέας μυϑολογηϑῆναι παρὰ τοῖς 

Ἕλλησιν. ἐν ἔϑει γὰρ εἶναι τοῖς κατ᾽ Αἴγυπτον 4 
δυνάσταις περιτίϑεαθϑαι περὶ τὴν κεφαλὴν λεόντων. 

10 x«l ταύρων καὶ δρακόντων. προτομάς, σημεῖα τῆς 
ἀρχῆς" καὶ ποτὲ μὲν δένδρα, ποτὲ δὲ πῦρ, ἔστι δ᾽ 
ὅτε καὶ ϑυμιαμάτων εὐωδῶν ἔχειν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς 
οὐκ. ὀλίγα, καὶ διὰ τούτων ἅμα μὲν ἑαυτοὺς εἰς 

εὐχρέπειαν κοσμεῖν, ἅμα δὲ. τοὺς ἄλλους εἰς κατά- 
ι5 πληξιν ἄγειν καὶ δεισιδαίμονα διάϑεσιν. 

Μετὰ δὲ. τὴν Πρωτέως τελευτὴν διαδεξάμενος 

τὴν βασιλείαν ὁ υἱὸς 'Ῥέμφιςρ. διετέλεσε πάντα τὸν 
9 τοῦ ζῆν χρόνον ἐπιμελόμενος. τῶν προσόδων καὶ 
σωρεύων πανταχόϑεν τὸν πλοῦτον, διὰ δὲ μικρο- 

20 ψυχίαν καὶ φιλαργυρίαν. ἤϑους οὔτε εἰς ἀναϑήματα 
ϑεῶν οὔτ᾽ εἰς εὐεργεσίαν ἀνθρώπων οὐδὲν ἀνήλωδε. 
διὸ καὶ γενόμενος οὐ βασιλεὺς. ἀλλ᾽ οἰκονόμος. ἀγα- 
06g. ἀντὶ τῆρ. ἐπ᾿ ἀρετῇ δόξῃς ἀπέλιπε πλεῖστα χρή- 
μρτὰ τῶν πρὸ αὐτοῦ βασιλευσάντων" ἀργύρου γὰρ 

35.4€1 χρυδοῦ παραδέδοται συναγαγεῖν αὐτὸν, eig: τετ- 
ταράκοντα μυριάδας ταλάντων. 

Τούτου δὲ τελευτήδάαντος ἐπὶ ysvsàg ἑπτὰ διε- 69 

δέξαντο τὴν ἀρχὴν βασιλεῖς ἀργοὶ παντελῶς καὶ 

οι 

5 

2 τούτοις om. II. 20 ἤϑους del. Reiske 24 ἀργυρίου D. 
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πρὸς ἄνεσιν καὶ τρυφὴν ἅπαντα πράττοντες. διό- 
περ ἐν ταῖς ἱεραῖς ἀναγραφαῖς οὐδὲν αὐτῶν ἔργον 
πολυτελὲς οὐδὲ πρᾶξις ἱστορίας ἀξέα παραδέδοται 
πλὴν ἑνὸς Νειλέως, ἀφ᾽ οὗ συμβαίνει τὸν ποταμὸν 
ὀνομασϑῆναι Νεῖλον, τὸ πρὸ τοῦ καλούμενον Alyv- 

ztov: οὗτος δὲ πλείστας εὐκαίρους διώρυχας κατα- 
σκευάσαρ καὶ πολλὰ περὶ τὴν εὐχρηστίαν τοῦ Νείλου 
φιλοτιμηϑ εὶς: αἴτιος κατέστη τῷ ποταμῷ ταύτης τῆς 
προσηγορίας. | 

Ὄγδοος δὲ βασιλεὺς γενόμενος Χέμμις ὁ -Μεμ- 

φίτης ἦρξε μὲν ἔτη πεντήκοντα, κατεσκεύασε δὲ τὴν 
μεγίστην τῶν τριῶν πυραμέδων τῶν ἐν τοῖς ἑπτὰ 
τοῖς ἐπιφανεστάτοις ἔργοις ἀριϑμουμένων. αὗται 
δὲ κείμεναι κατὰ τὴν Διβύην τῆς Μέμφεως ἀπέχουσι 
σταδίους ἑκατὸν καὶ εἴχοσι, τοῦ δὲ Νείλου πέντε 
πρὸς τοῖς τετταράκοντα, τῷ δὲ μεγέϑει τῶν ἔργων 

Q 

μ᾿ e 

καὶ τῇ κατὰ τὴν χειρουργίαν τέχνῃ ϑαυμαστήν τινα΄ 
κατάπληξιν παρέχονται τοῖς ϑεωμένοις. ἡ μὲν γὰρ 
μεγίστη τετράπλευρος οὖσα τῷ σχήματι τὴν ἐπὶ τῆς 
βάσεως πλευρὰν ἑκάστην ἔχει πλέθρων ἕπτά, τὸ δ᾽ 
ὕψος πλέον τῶν $E πλέϑρων" συναγωγὴν δ᾽ ἐκ τοῦ 
κατ᾽ ὀλίγον λαμβάνουσα μέχρι τῆς κορυφῆς ἑκάστην 
πλευρὰν ποιεῖ πηχῶν ξξ. πᾶσα δὲ στερεοῦ λίϑου 

κατεσκεύασται, τὴν μὲν ἐργασίαν ἔχοντος δυσχερῆ, 
τὴν δὲ διαμονὴν αἰώνιον" οὐχ ἐλαττόνων γὰρ ἢ 
χιλίων ἐτῶν, ὥς φασι, διεληλυϑότων εἰς τὸν xa 

8 παντελὲς 1 6 ὠνουάσϑαι II — τοῦ] τούτον D 
10 χέμνις C 17 τέχνην χειρουργίᾳ libri, corr. Reiske (c. 
64, 9 et 8) τινὰ om. ΟΠ 291 πλέον] πλείω D, ἔχει πλείω TI 
98 δὲ] δ᾽ ἐκ A. j 

20 
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ἡμᾶς βίον, ὡς δὲ ἔνιοι γράφουσι, πλειόνων ἢ τρισ- 
χιλίων καὶ τετρακοσίων, διαμένουσι μέχρι τοῦ νῦν 

οἱ λίϑοι τὴν ἐξ ἀρχῆς σύνϑεσιν καὶ τὴν ὅλην κατα- 

σκευὴν ἄσηπτον διαφυλάττοντες. λέγεται δὲ τὸν ὃ 

ὅ μὲν λέϑον ἐκ τῆς ᾿ἀραβίας ἀπὸ πολλοῦ διαστήματος 
78 κομισϑῆναι, τὴν δὲ κατασχευὴν διὰ χωμάτων ysvé- 

σθαι, μήπω τῶν μηχανῶν εὑρημένων κατ᾽ ἐκείνους 
τοὺς χρόνους" καὶ τὸ ϑαυμασιώτατον, τηλικούτων 
ἔργων κατεδκευασμένων καὶ τοῦ περιέχοντος τόπου 

10 παντὸς ἁμμώδους ὄντος οὐδὲν ἔχνος οὔτε τοῦ χώ- 

ματος οὔτε τῆς τῶν λίϑων ξεστουργίας ἀπολείπεσϑαι. 

ὥστε δοκεῖν μὴ κατ ὀλίγον ὑπ᾽ ἀνθρώπων ἐργα- 
σίας, ἀλλὰ συλλήβδην ὥσπερ [ὑπὸ ϑεοῦ τινος τὸ 

κατασχεύασμα τεθῆναι πᾶν εἰς τὴν περιέχουδαν 
15 ἄμμον. ἐπιχειροῦσι δέ τινες τῶν Αἰγυπτίων τερα- 8 

τολογεῖν ὑπὲρ τούτων, λέγοντες ὡς ἐξ ἁλῶν καὶ 
νίτρου τῶν χωμάτων γεγονότων ἐπαφεϑεὶς ὁ ποτα- 

μὸς ἔτηξεν αὐτὰ καὶ παντελῶς ἠφάνισεν ἄνευ τῆς 

χειροποιήτου πραγματείας. οὐ μὴν καὶ τἀληϑὲς 9 
0 οὕτως ἔχει, διὰ δὲ τῆς πολυχειρίας τῆς τὰ χώματα | 

βαλούσης πάλιν τὸ πᾶν ἔργον εἰς τὴν προύπάρχου- 

σαν ἀποκατεστάθη τάξιν᾽ τριάκοντα μὲν γὰρ καὶ 
ἕξ μυριάδες ἀνδρῶν, ὥς φασι, ταῖς τῶν ἔργων λει- 

τουργίαις προσήδρευσαν, ro δὲ πᾶν κατασκεύασμα ᾿ 
86 τέλος ἔσχε μόγις ἐτῶν εἴκοσι διελϑόντων ἑ 

Τελευτήσαντος δὲ τοῦ βασιλέως τούτου διεδέ. 64 

ξατο τὴν ἀρχὴν ὁ ἀδελφὸς Κεφρὴν καὶ ἦρξεν ἔτη 

8E πρὸς τοῖς πεντήκοντα᾽ ἔνιοι δέ φασιν οὐκ ἀδελ- 

e3 

8 τὸ τηλικοῦτον ἔργον κατεσκευασμένον vulg. 11 ἀπο- 
λείπεται TI 19 ὥστε] ὡς D. 



e 

«ἢ 

108 DIODORI SICULI 

φόν, ἀλλ᾽’ υἱὰν παραλαβεῖν τὴν ἀρχήν, óvouatóus- 
vov Χαβρύην. ἀυμφωνεῖται δὲ παρὰ πᾶσιν ὅτι ξη- 

λώσας ὃ διαδεξάμενος στὴν τοῦ προβασιλεύδαντος. 

᾿ προαίρεσιν κατεσκεύασε. τὴν δευτέραν. πυραμίδα, τῇ 
μὲν κατὰ τὴν χειρουργέαν υέχυῃ παραπλησέαν. cis 
προειρημένῃ, τῷ ὃὲ μεγέϑει πολὺ λειπομένην, ὡς. 
ἂν τῆς ἐν τῇ βάσει πλευρᾶς ἑκάστης. οὔσης. σταδι-. 
αίας, ἐπιγέγραπται, δ' ἐπὶ τῆς, μεέξονος τὸ πλῆϑος 
τῶν. ἀναλωθέντων χρημάτων, ὡς εἰς λάχανα. καὶ 
συρμαίαν τρῖρ épyrvesc μηνύεται διὰ. tfjg. γραφῆς.1ο 
τάλαντα. δεδαπανῆσϑαι πλείῳ τῶν. χιλίαν καὶ ἔξα- 
xoGíQy. ἡ δ᾽ ἐλάττων ἀνεπίγραφος μέν ἐστρυ, &vi- 
βασιν δ᾽ ἔχει. διὰ μιᾶς τῶν πλευρῶν ἐγκεκολαμμέ- 
vqv. τῶν. δὲ βᾳσιλέων τῶν κατασκευαφάντων αὐ- 
τὰς ἑαυτοῖς. τάφους. συνέβη μηδέτερον αὐτῶν ταῖς 15 

πυραμίσιν ἐνταφῆναι" τὰ γὰρ πλήϑῃ dué τε ταλαῖ- 
πωρίαν τὴν. ἐν τοῖς ἔργοις. καὶ διὰ τὸ τούτους τοὺς 

βασιλεῖς ὠμὰ καὶ. βίαια πολλὰ πρᾶξαι δι! ὀργῆς 74 
εἶχε τοὺς αἰτίους,. καὶ τὰ ἀώματα ἠπείλει διασπά-. 

σειν καὶ μεϑ᾽ ὕβρεως ἐκρίψειν ἐκ. τῶν τάφων" διὸ so 

καὶ τελευτῶν δκάτερρς ἐνετείλατο τοῖς πρρσήκπουσιν 

ἐν ἀσήμῳ τόπῳ καὶ λάϑρα. ϑάψαι τὸ σῶμα. 
Μετὰ δὲ τούτους ἐγένετο. βασιλεὺς Μυκερῖνος, 

ὄν τινὲς [Μεγχερῖνον ὀνομάξουδιν, υἱὸς ὧν τοῦ ποιή- 

σαντος τὴν. προτέραν παραμίδα. οὗτος͵ 9. ἐπεβα- ss 

λόμενος. τρίτην κατασκενάξειν, πρόνερον ἐτελεύτησε 

2 Χὰάβρύιν CD 8 βασιλεύσαντος CP ὅδ τέχνην 
χειρουργέᾳ, libri ,. c..,63,8 9 εἰς om. C 10: μηνύεται) 
καὶ μηνύεται C, καταμηνύεσθαι F 11 δεδαπανῆσϑαι τά- 
λαντα vulg. 18 πολλὰ om. D 94. μεχερᾶῆνον D, μὲν 
χερῖνον CF. ! 
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πρὶν ἢ τὸ πᾶν ἔργον λαβεῖν συντέλειαν. τῆς uiv 
γὰρ βάσεως δκάστην πλευρὰν ὑπεστήδατο πλέθρων 
τριῶν, τοὺς δὲ τοίχους ἐπὶ μὲν πεντεκαίδεκα δό- 
μους κατεσκεύασεν ἐκ μέλανος λίϑου τῷ Θηβαϊκῷ 

5 παραπλησίου, τὸ δὲ "λοιπὸν -ἀνεπλήρωσεν ἐκ λίθων 
ὁμοέων ταῖς ἄλλαις πυραμίσιν. τῷ δὲ μεγέθει λει- 
πόμενον “τοῦτο τὸ ἔργον τῶν προειρημένων τῇ κατὰ 
τὴν χειρουργίαν τέχνῃ πολὺ διαλλάττεει καὶ τῇ τοῦ 
λέϑου πολυτελείᾳ ἐπιγέγραπται δὲ κατὰ τὴν βό- 

ιορδιον αὐτῆς πλευρὰν ὃ κατασχκενάσας αὐτὴν Mv- 

κερῖνος. τοῦτον ÓÉ φασι "μισήσαντα τὴν τῶν προ- 
βασιλευσάντων ὠμότητα ξηλῶσαι βίον -ἐπιεικῇ καὶ 

πρὸς τοὺς ἀρχομένους εὐεργετικόν, καὶ ποιεῖν αὐ- 

τὸν συνεχῶς ἄλλα τε πλείω δι’ ὧν ἦν μάλιατα ἐχ- 
15 καλέσασϑαι τὴν τοῦ πλήθους “πρὸς αὐτὸν δὔνοιαν, 

καὶ κατὰ τοὺς χρηματισμοὺς ἀναλίσκειν χρημάτων 
πλῆθος, διδόντα δωρεὰς τῶν ἐπιεικῶν τοῖς δοκοῦ- 

σιν ἐν ταῖς κρίσεσι 'μὴ κατὰ τρόπον ἀπαλλάττειν. 

Εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλαι τρεῖς πυραμίδες, ὧν ἑκάστη 
30 μὲν πλευρὰ πλεϑθριαία ὑπάρχει, vo δ᾽ ὅλον ἔργον 

παραπλήσιον τῇ κατασκευῇ ταῖς ἄλλαις πλὴν τοῦ 
μεγέϑους" ταύτας δέ qaot τοὺς προειρημένους τρεῖς 
βασιλεῖς ταῖς ἰδέαις κατασχευάσαι γυναιξίν. ὁμολο- 

γεῖται δὲ ταῦτα τὰ ἔργα πολὺ προέχειν τῶν κατ᾽ 
86 Δἴγυπτον οὐ μόνον τῷ βάρει τῶν κατασκευασμάτων 

καὶ ταῖς δαπάναις, ἀλλὰ καὶ τῇ φιλοτεχνίᾳ τῶν ἐρ- 

1 πρὶν ἢ τὸ πᾶν] ἥπερ τὸ CF ἔλαβε volg. 6 
ὁμοέως D 14 μάλιστα] δυνατὸν add. vulg. ἐκκαλεῖ- 
σϑαι ΠῚ 16 καὶ κατὰ] κατὰ δὲ vulg. 2520 πλεϑραία D, 
δίπλεθρος CF 926 πολυτεχνίᾳ 1]. 

e 
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12 γασαμένων. καί φασι δεῖν ϑαυμάξειν μᾶλλον τοὺς 

ἀρχιτέχτονας τῶν ἔργων ἢ τοὺς βασιλεῖς τοὺς παρα- 

σχομένους τὰς εἰς ταῦτα χορηγίας" τοὺς μὲν γὰρ 15 
ταῖς ἰδίαις ψυχαῖς καὶ ταῖς φιλοτιμίαις, τοὺς δὲ τῷ 

κληρομομηϑέντι πλούτῳ καὶ ταῖς ἀλλοτρίαις κακου- 5 
18 χίαις ἐπὶ τέλος ἀγαγεῖν τὴν προαίρεσιν. περὶ δὲ 

τῶν πυραμίδων οὐδὲν ὅλως οὔτε παρὰ τοῖς ἐγχω- 

ρέοις οὔτε παρὰ τοῖς συγγραφεῦσι συμφωνεῖται" οἵ 

μὲν γὰρ τοὺς προειρημένους βαδιλεῖς κατασκευάσαι 
φασὶν αὐτάς, οἵ ὃὲ ἑτέρους τινάς" οἷον τὴν μὲν 10 
μεγίστην ποιῆσαι λέγουσιν ᾿Αρμαῖον, τὴν δὲ δευτέ- 

14 ραν 'ἄμωσιν, τὴν δὲ τρίτην Ἰναρῶν. ταύτην δ᾽ 

ἔνιοι λέγουσι Ῥοδώπιδος τάφον εἶναι τῆς ἑταίρας, 
ἧς φασι τῶν νομαρχῶν τινας ἐραστὰς γενομένους 
διὰ φιλοστοργίαν ἐπιτελέδαι κοινῇ τὸ κατασκεύασμα. 15 

65 Μετὰ δὲ τοὺς προειρημένους βασιλεῖς διεδέξατο 
τὴν ἀρχὴν Βόχχορις, τῷ μὲν σώματι παντελῶς εὐ- 

καταφρόνητος, ἀγχινοίᾳ δὲ πολὺ διαφέρων τῶν προ- 
βασιλευσάντων. πολλοῖς δ᾽ ὕστερον χρόνοις ἐβα- 
δσίλευδε τῆς Αἰγύπτου Σαβάκων, τὸ μὲν γένος ὧν 30 
Ai8íov, εὐσεβείᾳ δὲ καὶ χρηστότητι πολὺ διαφέρων 

8 τῶν πρὸ αὐτοῦ. τῆς μὲν οὖν ἐπιεικείας αὐτοῦ λά- 
βοι τις ἂν τεκμήριον τὸ τῶν νομίμων προστίμων 

ἄραι τὸ μέγιστον, λέγω δὲ τὴν τοῦ ξῆν στέρησιν" 
4 ἀντὶ γὰρ τοῦ ϑανάτου τοὺς καταδικασθέντας ἠνάγ- 38 

ro 

6 ἄλλαις Ὁ 10 uiv om. vulg. — 12 ἄμωσι D, ἄμα- 
σιν CF ivagov F, ἱνάρωνα C, ἵνδρων D 13 ῥοδό- 
zidog ΒΒ 16 ἐπιτελέσαι κοινῇ D, οἰκοδομήσαντας ἐπιτε- 
λέσαι F, οἰκοδομήσαντας ἐπιτελέσαι κοινῇ C 19 γρόνοις] 
μετὰ τούτους Δαὰ ὺΠ 22 λάβοιτ᾽ ἄν τις CF — 25 ϑανα- 
too» Dind. 
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καξε λειτουργεῖν ταῖς πόλεσι δεδεμένους. καὶ διὰ 
τούτων πολλὰ μὲν χώματα κατεσκεύαξεν, οὐκ ὀλί- 
yao δὲ διώρυχας ὥρυττεν εὐχαίρους" ὑπελάμβανε 
γὰρ τοῖς μὲν κολαξομένοις τὸ τῆς τιμωρίας ἀπότο- 

5 μον ἠλαττωκέναι, ταῖς δὲ πόλεσιν ἀντὶ προστίμων 

ἀνωφελῶν μεγάλην εὐχρηστίαν περιπεποιηκέναι. τὴν 

δὲ τῆς εὐσεβείας ὑπερβολὴν συλλογέσαιτ᾽ ἄν τις ἔκ. 
τῆς κατὰ τὸν ὄνειρον φαντασίας καὶ τῆς κατὰ τὴν 

ἀρχὴν ἀποϑέσεως. ἔδοξε μὲν γὰρ κατὰ τὸν ὕπνον 

10 λέγειν αὐτῷ τὸν ἐν Θήβαις ϑεὸν ὅτι βασιλεύειν οὐ 

δυνήσεται τῆς Αἰγύπτου μακαρίως οὐδὲ πολὺν χρό- 
vov, ἐὰν μὴ τοὺς ἱερεῖς ἅπαντας διατεμὼν διὰ μέ- 

16 60v αὐτῶν διέλθῃ μετὰ τῆς ϑεραπείας. πολλάκις 
δὲ τούτου γινομένου μεταπεμψάμενος πανταχόϑεν 

15 τοὺς ἱερεῖς ἔφη λυπεῖν τὸν ϑεὸν ἐν τῇ χώρᾳ μένων᾽ 

οὐ γὰρ ἂν αὐτῷ τοιαῦτα προστάττειν κατὰ τὸν 

ὕπνον. ἀπελθὼν οὖν βούλεσϑαι καϑαρὸς παντὸς 
μύσους ἀποδοῦναι τὸ ξῆν τῇ πεπρωμένῃ μᾶλλον ἢ 

λυπῶν τὸν κύριον καὶ μιάνας ἀσεβεῖ φόνῳ τὸν ἴδιον 
40 βίον ἄρχειν τῆς Αἰγύπτου" καὶ πέρας τοῖς ἐγχω- 

ρίοις ἀποδοὺς τὴν βασιλείαν ἐπανῆλϑεν εἰς τὴν 4- 
ϑιοπίαν. 

᾿Αναρχίας δὲ γενομένης κατὰ τὴν Αἴγυπτον ἐπ᾽ 66. 
ἔτη δύο, καὶ τῶν ὄχλων εἰς ταραχὰς καὶ φόνους 

.36 ἐμφυλίους τρεπομένων, ἐποιήσαντο συνωμοσίαν οἵ 

μέγιστοι τῶν ἡγεμόνων δώδεκα" συνεδρεύσαντες δὲ 

ἐν Μέμφει καὶ συνθήκας γραψάμενοι περὶ τῆς πρὸς 

1 καὶ διὰ] διὰ δὲ vulg. δ διώρυττεν Ὁ 6 πεποι- 
ηἠκέναι vulg. 18 πλεονάκις Π 14 γενομένου vulg. 
πολλαχόϑεν D 16 αὐτὸ ΑΒ προσετέτακτο II 

δ. 

6. 

8. 



8 
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&AM(jAove ὁμονοίας xal πέστεως ἀνέδειξαν ἑαυτοὺς 

βασιλεῖς. ἐπ᾽ ὅτη δὲ πεντεκαίδεκα κατὰ τοὺς ὕρκους 

καὶ τὰς ὁμολογίας ἄρξαντες καὶ τὴν πρὸς ἀλλήλους 

ὁμόνοιαν διατηρήσαντες, ἐπεβάλοντο κατασχευάσαι 
κοινὸν ἑαυτῶν τάφον, ἵνα καθάπερ ἐν τῷ ξῆν εὐ- 
νοοῦντες ἀλλήλοις τῶν ἴσων ἐτύγχανον τιμιῶν,. οὕτω 

καὶ: μετὰ τὴν τελευτὴν ἐν ἑνὶ τόπῳ τῶν σωμάτων 
κειμένων τὸ κατασκευασϑὲν μνῆμα κοινῇ περιέχῃ 
τὴν τῶν ἐνταφέντων δόξαν. εἰς ταύτην δὲ τὴν ἐπι- 
βολὴν φιλοκαλοῦντες ἔσπευσαν ὑπερβαλέσθαι τῷ 
μεγέϑει τῶν ἔργων ἅπαντας τοὺς πρὸ αὑτῶν. ὀκλε- 
ξάμενοι γὰρ τόπον παρὰ τὸν εἴσπλουν τὸν εἰς σὴν 
Μοίριδος λέμνην ἐν τῇ “Διβύῃ κατεσχεύαξον τὸν 

τάφον ἐκ τῶν καλλίστων λίϑων,. καὶ τῷ μὲν σχήματι 

5 

10 

τετράγωνον ὑπεστήσαντο, τῷ δὲ μεγέϑει σταδιαίαν 15 
ἑκάστην πλευράν, ταῖς δὲ γλυφαῖς καὶ ταῖς ἄλλαις 
χειρουργίαις ὑπερβολὴν οὐχ ἀπέλιπον τοῖς ἐπιγινο- 
μένοις. εἰσελϑόντι μὲν γὰρ τὸν περίβολον οἶκος 

ἦν περίστυλος, ἑκάστης πλευρᾶς ix τετταράχοντα 
κιόνων ἀναπληρουμένης, καὶ τούτου μονόλιϑος ἦν 
ὀροφή, φάτναις διαγεγλυμμένη καὶ γραφαῖς διαφό- 

ροις πεποικιλμένη. εἶχε δὲ τῆς πατρίδος τῆς ἕκά- 
στου τῶν βασιλέων ὑπομνήματα καὶ τῶν ἱερῶν καὶ 
ϑυσιῶν τῶν ἐν αὐτῇ ταῖς καλλίσταις γραφαῖς φιλο- 

τέχνως δεδημιουργημένα. καϑόλον δὲ τοιαύτην τῇ 
πολυτελείᾳ καὶ τηλικαύτην τῷ μεγέθει τὴν ὑπό- 

στασιν τοῦ τάφου λέγεται ποιήδασϑαι τοὺς βασι- 

ὅ ἑαυτῶν] ἁπάντων CF 8. μνημεῖον ΟἽ 9 εἰς ταύ- 
την...... ὑπερβαλέσθαι ABDE, ἔσπευσαν οὖν ὑπερβάλλεσθαι 
ceteri 18 μύριδος codices 18 ἐοικὸς ἦν ποιήσαντι περί- 
σήυλον ABD ῶ8 ἱερέων D 
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λεῖς, ὥστ᾽ εἰ μὴ πρὸ τοῦ συντελέσαι τὴν ἐπιβολὴν 
κατελύϑησαν, μηδεμίαν ἂν ὑπερβολὴν ἑτέροις πρὸς 

κατασκευὴν ἔργων ἀπολιπεῖν. ἀρξάντων δὲ τούτων 
17 τῆς Αἰγύπτου πεντεκαίδεκα. ἔτη συνέβη τὴν βασι- 

5 λείαν εἰς ἕνα περιστῆναι διὰ τοιαύτας αἰτίας. Ψαμ- 
μήτιχος ὁ Σαΐτης, εἷς ὧν τῶν δώδεκα βασιλέων καὶ 
τῶν παρὰ ϑάλατταν μερῶν κυριεύων, παρείχετο 
φορτία πᾶσι τοῖς ἐμπόροις, μάλιστα δὲ τοῖς τε 
Φοίνιξι καὶ τοῖς Ἔλλησι" διὰ δὲ [τοῦ] τοιούτου τρό- 

10 70v τά τε ἐκ τῆς ἰδίας χώρας λυσιτελῶς διατιϑέ- 

μενος καὶ τῶν παρὰ τοῖς ἄλλοις ἔϑνεσι φυομένων 
μεταλαμβάνων, οὐ μόνον εὐπορίαν εἶχε μεγάλην 
ἀλλὰ καὶ φιλίαν πρὸς ἔϑνη καὶ δυνάστας. διὰ δὲ 
ταῦτά φασι φϑονήσαντας αὐτῷ τοὺς ἄλλους βασι- 

15 λεῖς πόλεμον ἐξενεγκεῖν. ἔνιοι δὲ τῶν ἀρχαίων συγ- 

γραφέων μυϑολογοῦσι χρησμὸν γενέσϑαι τοῖς ἦγε- 

μόσιν, ὃς ἂν αὐτῶν ἐκ χαλκῆς φιάλης πρῶτος ἐν 
Μέμφει δπείσῃ τῷ Oed, κρατήσειν αὐτὸν πάσης τῆς 

«ἰγύπτου" τὸν δὲ Ψαμμήτιχον, ἐξενέγκαντος ἐκ τοῦ 
s» ἱεροῦ τῶν ἱερέων τινὸς φιάλας δώδεκα χρυσᾶς, 

περιελόμενον τὴν περικεφαλαίαν δπεῖσαι. ὑπιδο- 

μένους οὖν τοὺς συνάρχοντας τὸ πραχϑὲν ἀποκτεῖ- 
ναι μὲν αὐτὸν μὴ βουληϑῆναι, φυγαδεῦσαι δὲ καὶ 
προστάξαι διατρίβειν ἐν τοῖς ἕλεσι τοῖς παρὰ Od- 

95 λατταν. εἴτε δὴ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν εἴτε διὰ τὸν 

φϑόνον, καθότι προείρηται, γενομένης τῆς δια- 

5 περιστῆναι εἰς ἕνα vulg. Ψαμμίτιχος CF' semper 
8 τὲ om. vulg. 9 καὶ τοῖς] καὶ 11 τοῦ Om. Codices 
11 ἄλλοις ἔϑνεσι] “Ἕλλησι 11, ἀλλοέϑνεσι f. 18 τῆς om. 
vulg. ᾿ 20 ἔνδεκα Herod. ID 161 21 ὑπειδομένους libri, 
corr. Dind. 25 δὴ] δὲ D. 

DionoRvs I. 8 

10 
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φορᾶς. ὁ uiv Ψαμμήτιχος ἔκ τε τῆς Καρίας καὶ 
τῆς Ἰωνίας μισϑοφόρους μεταπεμψάμενος ἐνίκησε 

παρατάξει περὶ πόλιν τὴν ὀνομαξομένην Μώμεμφιν, 
τῶν δ᾽ ἀντιταξαμένων βασιλέων oi μὲν κατὰ τὴν μά- 
χην ἀνῃρέϑησαν, oí δ᾽ εἰς Διβύην ἐκδιωχϑέντες 5 
οὐκέτι περὶ τῆς ἀρχῆς ἴσχυσαν ἀμφισβητῆσαι. 

61 Τῆς δ᾽ ὅλης βασιλείας κυριεύσας ὁ Ψαμμήτιχος 
. τῷ μὲν ἐν Μέμφει ϑεῷ τὸ πρὸς ἕω προπύλαιον κατ- 

εσχεύασε καὶ τῷ ναῷ τὸν περίβολον, κολοττοὺς 
ὑποστήσας ἀντὶ τῶν κιόνων δωδεκαπήχεις᾽ τοῖς δὲ 10 

μισϑοφόροις χωρὶς τῶν ὡμολογημένων συντάξεων 
δωρεάς τε ἀξιολόγους ἀπένειμε καὶ τὰ καλούμενα 
στρατόπεδα τόπον οἰκεῖν ἔδωκε καὶ χώραν πολλὴν 
κατεκληρούχησε μικρὸν ἐπάνω τοῦ Πηλουσιακοῦ στό- 

ματος" oUg ἐντεῦϑεν “Ἄμασις ὕστερον πολλοῖς ἔτεσι 

βασιλεύδας ἀνέστησε καὶ κατῴκισεν εἰς Μέμφιν. 
2 διὰ δὲ τῶν μισϑοφόρων κατωρϑωκὼς τὴν βασιλείαν 

ὁ Ψαμμήτιχος τούτοις τὸ λοιπὸν μάλιστ᾽ ἐνεπί- 
Otcve τὰ κατὰ τὴν ἀρχὴν καὶ διετέλεσε ξενοτροφῶν 

8 μεγάλας δυνάμεις. στρατεύσαντος δ᾽ εἰς τὴν Συ- 30 
ρίαν αὐτοῦ καὶ κατὰ τὰς παρατάξεις τοὺς μὲν μι- 18 

σϑοφόρους προτιμῶντος καὶ τάττοντος εἰς τὰ δεξιὰ 

μέρη, τοὺς δ᾽ ἐγχωρίους ἀτιμότερον . ἄγοντος καὶ 
τὸν εὐώνυμον τόπον ἀπονέμοντος τῆς φάλαγγος, 
οἱ μὲν Αἰγύπτιοι διὰ τὴν ὕβριν παροξυνϑέντες καὶ s5 

γενόμενοι τὸ πλῆϑος πλείους τῶν εἴχοσι μυριάδων 
ἀπέστησαν καὶ προῆγον ἐπ’ Αἰὐἰϑιοπέίας, κεκρικότες 

o [e 

1 uiv] μὲν γὰρ es ἐκ ve τῆς ᾿Αραβίας wol τῆς 
Καρίας καὶ τῆς ἱμτωνίας ἔκ τε καὶ τῆς κακίας καὶ τῆς 
Ἰωνίας καὶ τῆς Καρίας Ὁ 8 μέμφιν — 18 ἐνεπίστευσε ΟἿ. 
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ἰδίαν χώραν ἑαυτοῖς κατακτᾶσϑαι" ὃ δὲ βασιλεὺς 
τὸ μὲν πρῶτον ἔπεμψέ τινας τῶν ἡγεμόνων τοὺς 
ἀπολογησομένους ὑπὲρ τῆς ἀτιμίας, ὡς δ᾽ οὐ προσ- 
εἴχον αὐτοῖς, αὐτὸς μετὰ τῶν φίλων ἐδίωξε πλοίοις. 

5 προαγόντων δ᾽ αὐτῶν παρὰ τὸν Νεῖλον καὶ τοὺς 
ὅρους ὑπερβαλλόντων τῆς Αἰγύπτου, ἐδεῖτο μετα. 

νοῆσαι καὶ τῶν τε ἱερῶν καὶ τῶν πατρίδων, ἔτι δὲ 
καὶ γυναικῶν καὶ τέκνων ὑπεμίμνησκεν. οἵ δ᾽ ἅμα 
πάντες ἀναβοήσαντες καὶ τοῖς κοντοῖς τὰς ἀσπέδας 

10 πατάξαντες ἔφασαν, ἕως ἂν κυριεύωσι τῶν ὅπλων. 

ῥᾳδίως εὑρήσειν πατρίδας" ἀναστειλάμενοι δὲ τοὺς 
χιτῶνας καὶ τὰ γεννητικὰ μέρη τοῦ σώματος δεί- 
ξαντες οὔτε γυναικῶν οὔτε τέκνων ἀπορήδειν Épa- 
σαν ταῦτ᾽ ἔχοντες. τοιαύτῃ δὲ μεγαλοψυχέᾳ χρη- 

15 σάμενοι καὶ καταφρονήσαντες τῶν παρὰ τοῖς ἄλλοις 

μεγίστων εἶναι δοκούντων, κατελάβοντο μὲν τῆς 

Αἰθιοπίας τὴν κρατίστην, κατακληρουχήσαντες δὲ 
πολλὴν χώραν ἐν ταύτῃ κατῴκησαν. ὁ δὲ Ψαμμή- 
τιχος ἐπὶ μὲν τούτοις οὐ μετρίως ἐλυπήϑη, τὰ δὲ 

30 κατὰ τὴν Αἴγυπτον διατάξας καὶ τῶν προσόδων 
ἐπιμελόμενος πρός τε ᾿4ϑηναίους καί τινας τῶν 

ἄλλων Ἑλλήνων συμμαχίαν ἐποιήσατο. εὐηργέτει δὲ 
καὶ τῶν ξένων τοὺς ἐθελοντὴν εἰς τὴν Αἴγυπτον ἀπο- 
δημοῦντας, καὶ φιλέλλην ὧν διαφερόντως τοὺς υἱοὺς 

35 τὴν “Ελληνικὴν ἐδίδαξε παιδείαν" καϑόλου δὲ πρῶτος 
τῶν κατ᾽ Αἴγυπτον βασιλέων ἀνέφξε τοῖς ἄλλοις 

4 αὐτοῖς om. D ἐδίωκε D ὅ προιόντων 1ΠΠ 7 δὲ 
καὶ] δὲ vulg. 11 ἀναστείλαντες D 12 μόρια G 28 
ξένων] διαφερόντως add. D ἐθελοντὴν Külker, ἐθελοντὴ 
CD, ἐθελοντὶ F. 
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ἔϑνεσι và κατὰ τὴν ἄλλην χώραν ἐμπόρια καὶ πολ- 
λὴν ἀσφάλειαν τοῖς καταπλέουσι ξένοις παρείχετο. 
oí μὲν γὰρ πρὸ τούτου  δυναστεύσαντες ἄβατον 
ἐποίουν τοῖς ξένοις τὴν Αἴγυπτον, τοὺς μὲν φονεύ- 
οντες, τοὺς ὃὲ καταδουλούμενοι τῶν καταπλεόντων. 

καὶ γὰρ ἡ περὶ τὸν Βούσιριν ἀσέβεια διὰ τὴν τῶν 
ἐγχωρίων ἀξενίαν διεβοήϑη παρὰ τοῖς Ἕλλησιν, 
οὐκ οὖσα μὲν πρὸς ἀλήϑειαν, διὰ δὲ τὴν ὑπερ- 
βολὴν τῆς ἀνομίας εἰς μύϑου πλάσμα καταχωρι- 

σϑεῖσα. 

Μετὰ δὲ Ψαμμήτιχον ὕστερον τέτταρσι γενεαῖς 
᾿“πρίης ἐβασίλευσεν ἔτη δυσὶ πλείω τῶν εἴκοσι. 

στρατεύσας δὲ δυνάμεσιν ἁδραῖς πεξαῖς τε καὶ ναυ- 
τικαῖς ἐπὶ Κύπρον καὶ Φοινίκην Σιδῶνα μὲν κατὰ 
κράτος εἷλε, τὰς δ᾽ ἄλλας τὰς ἐν τῇ Φοινίκῃ πόλεις 

καταπληξάμενος προσηγάγετο ἐνίκησε δὲ καὶ ναυ- 
μαχίᾳ μεγάλῃ Φοίνικάς τε καὶ Κυπρίους, καὶ λα- 
φύρων ἀϑροίδσας πλῆϑος ἐπανῆλθεν εἰς Αἴγυπτον. 

μετὰ δὲ ταῦτα δύναμιν πέμψας ἁδρὰν τῶν ὃμο- 
εϑνῶν ἐπὶ Κυρήνην καὶ Βάρκην, καὶ τὸ πλεῖστον αὐ- 
τῆς ἀποβαλών, ἀλλοτρίους ἔσχε τοὺς διασωϑέντας" 
ὑπολαβόντες γὰρ αὐτὸν ἐπ᾿ ἀπωλείᾳ συντάξαι τὴν 
στρατείαν, ὅπως ἀσφαλέστερον ἄρχῃ τῶν λοιπῶν 

“Ἱγυπτίων, ἀπέστησαν. ἀποσταλεὶς δὲ πρὸς τού- 
τους ὑπὸ τοῦ βασιλέως uocig, ἀνὴρ ἐμφανὴς 4ἰ- 
γύπτιος, τῶν μὲν ῥηϑέντων ὑπ᾽ αὐτοῦ πρὸς ὁμό- 

1 ἄλλην del. aut ὅλην leg. Reiske 8 ἀνεπίβατον II 
4 ἐποιοῦντο τοῖς ξένοις D, τοῖς ξένοις ἐποίουν vulg. 1ὅ 
ἄλλας τῆς Φοινίκης πόλεις 11 90 πλεῖον CF 22 ovs- 
τάξαι] συστήσασθαι II — 26 ῥηϑεισῶν Wess. 
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vouxv [ἐντολῶν] ἠμέλησε. τοὐναντίον δ᾽ ἐκείνους 

προτρεψάμενος εἰς ἀλλοτριότητα συναπέστη καὶ βα- 
σιλεὺς αὐτὸς ἡρέϑη. μετ᾽ οὐ πολὺν δὲ χρόνον καὶ 
τῶν ἄλλων ἐγχωρίων ἁπάντων συνεπιϑεμένων, ὃ 

ὅ βασιλεὺς διαπορούμενος ἠναγκάσϑη καταφυγεῖν ἐπὶ 

τοὺς μισϑοφόρους, ὄντας εἰς τρισμυρίους. γενο- ὕ 
μένης οὖν παρατάξεως περὶ τὴν Μάρειαν κώμην. 
καὶ τῶν “4ἰγυπτίων τῇ μάχῃ κρατησάντων, ὃ μὲν 
"none ξωγρηϑεὶς ἀνήχϑη καὶ στραγγαλισϑεὶς ἐτε- 

10 λεύτησεν, "uocis δὲ διατάξας τὰ κατὰ τὴν βασιλείαν 
ὥς ποτ᾽ ἔδοξεν αὐτῷ συμφέρειν, ἦρχε νομίμως τῶν 
Αἰγυπτίων καὶ μεγάλης ἐτύγχανεν ἀποδοχῆς. κατ- 
ἐστρέψατο δὲ καὶ τὰς ἐν Κύπρῳ πόλεις καὶ πολλὰ 

τῶν ἱερῶν ἐκόσμησεν ἀναϑήμασιν ἀξιολόγοις. βα- 
16 σιλεύσας δ᾽ ἔτη πέντε πρὸς τοῖς πεντήκοντα κατέ- 

στρεψε τὸν βίον x«9' ὃν χρόνον Καμβύσης ὁ τῶν 
Περσῶν βασιλεὺς ἐστράτευσεν ἐπὶ τὴν Αἴγυπτον, 
κατὰ τὸ τρίτον ἔτος τῆς δξηκοστῆς καὶ τρίτης ὀλυμ- 
πιάδος, ἣν ἐνίκα στάδιον Παρμενίδης Καμαριναῖος. 

30 ᾿Επεὶ δὲ τὰς τῶν ἐν Αἰγύπτῳ βασιλέων πράξεις 69 

ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων διεληλύϑαμεν ἀρ- 

xobvrog μέχρι τῆς ᾿Αμάσιδος τελευτῆς, τὰς λοιπὰς 
ἀναγράψομεν ἐν τοῖς οἰκείοις χρόνοις περὶ δὲ τῶν 
νομίμων τῶν κατ᾽ Alyumvov νῦν διέξιμεν ἐν κεφα- 

as λαίοις τά τε παραδοξότατα καὶ τὰ μάλιστα ὠφελῆ- 
ὅαι δυνάμενα τοὺς ἀναγινώσκοντας. πολλὰ γὰρ τῶν 
παλαιῶν ἐθῶν τῶν γενομένων παρ᾽ Αἰγυπτίοις οὐ 
μόνον παρὰ τοῖς ἐγχωρίοις ἀποδοχῆς ἔτυχεν, ἀλλὰ 

1 ἐντολῶν del Eich. ὁ εἰς] ὡς II 17. μαρέαν codices 
9 στραγγαληϑείς codices 22 ““μάσιος codices. 
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καὶ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν οὐ μετρίως ἐθαυμάσϑη᾽" 
8 διόπερ οἵ μέγιστοι τῶν ἐν παιδείᾳ δοξασϑέντων 
ἐφιλοτιμήϑησαν εἰς Αἴγυπτον παραβαλεῖν, ἵνα μετά- 80 

ὄχωσι τῶν τε νόμων καὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων ὡς 
4 ἀξιολόγων ὄντων. καίπερ γὰρ τῆς χώρας τὸ πα- ὅ 
λαιὸν δυσὲπιβάτου τοῖς ξένοις οὔσης διὰ τὰς προ- 
διρημένας αἰτίας. ὅμως ἔσπευσαν εἰς αὐτὴν παρα- 
βαλεῖν τῶν μὲν ἀρχαιοτάτων Ὀρφεὺς καὶ ὁ ποιη- 
τὴς Ὅμηρος, τῶν δὲ μεταγενεστέρων ἄλλοι τε πλεί- 

ovg καὶ Πυϑαγόρας ὃ Σάμιος, ἔτι ὃδὲ Σόλων ὃ 
6 νομοϑέτης. λέγουσι τοίνυν 4ἰγύπτιοι παρ᾽ αὑτοῖς 
τήν τε τῶν γραμμάτων εὕρεσιν γενέσϑαι καὶ τὴν 
τῶν ἄστρων παρατήρησιν, πρὸς δὲ τούτοις τά τε 
κατὰ τὴν γεωμετρίαν ϑεωρήματα καὶ τῶν τεχνῶν 
τὰς πλείστας εὑρεθῆναι, νόμους vs τοὺς ἀρίστους 15 

τεϑῆναι. καὶ τούτων μεγίστην ἀπόδειξίν φασιν εἷ- 
ναι τὸ τῆς Αἰγύπτου πλείω τῶν ἑπτακοσίων καὶ 

τετρακισχιλίων ἐτῶν βασιλεῦσαι τοὺς πλείους ἐγγε- 
νεῖς καὶ τὴν χώραν εὐδαιμονεστάτην ὑπάρξαι τῆς 
ἁπάσης οἰκουμένης" ταῦτα γὰρ οὐκ ἄν ποτε γενέ- 30 
σϑαι μὴ οὐ τῶν ἀνθρώπων χρωμένων κρατίστοις 
ἔϑεσι καὶ νόμοις καὶ τοῖς κατὰ πᾶσαν παιδείαν ἐπι- 

1 τηδεύμασιν. ὅσα μὲν οὖν ἩΗρόδοτος καί τινες τῶν 
τὰς Αἰγυπτίων πράξεις συνταξαμένων ἐσχεδιάκασιν, 
ἑκουσίως προχρίναντες τῆς ἀληϑείας τὸ παραδοξο- 3 

λογεῖν καὶ μύϑους πλάττειν ψυχαγωγίας ἕνεκα, παρ- 

ἥσομεν, αὐτὰ δὲ τὰ παρὰ τοῖς ἱερεῦσι τοῖς κατ᾽ 

μὰ 0 

o 

6 τοῖς ξένοις δυσεπιβάτου vulg. 10 δὲ] δὲ καὶ vulg. 
12 καὶ τὴν] καὶ CF 14 κατὰ περὶ vulg. 24 αἰγυ- 
πτίας D 26 καὶ μύϑους πλάττειν del. Eich. 
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Αἴγυπτον ἐν ταῖς ἀναγραφαῖς γεγραμμένα φιλοτί- 
uoo ἐξητακότες ἐκθησόμεϑα. 

Πρῶτον μὲν τοίνυν oí βασιλεῖς αὐτῶν βίον εἷ- 10 
χον οὐχ ὅμοιον τοῖς ἄλλοις τοῖς ἐν μοναρχικαῖς 

5 ἐξουσίαις οὖσι καὶ πάντα πράττουσι κατὰ τὴν ἕαυ- 

τῶν προαίρεσιν ἀνυπευϑύνως, ἀλλ᾽ ἦν ἅπαντα τε- 
ταγμένα νόμων ἐπιταγαῖς, οὐ μόνον τὰ περὶ τοὺς 

χρηματισμούς, ἀλλὰ καὶ τὰ περὶ τὴν καϑ’ ἡμέραν 
διαγωγὴν καὶ δίαιταν. περὶ μὲν γὰρ τὴν ϑερα- ἢ 

10 πείαν αὐτῶν οὐδεὶς ἦν οὔτ᾽ ἀργυρώνητος οὔτ᾽ oíxo- 
| ψενὴς δοῦλος, ἀλλὰ τῶν ἐπιφανεστάτων ἱερέων 

υἱοὶ πάντες, ὑπὲρ εἴκοσι μὲν ἔτη γεγονότες, πεπαι- 
δευμένοι δὲ κάλλιστα τῶν ὁμοεϑνῶν, ἵνα τοὺς ἐπι- 
μιδλησομένους τοῦ σώματος καὶ πᾶσαν ἡμέραν καὶ 

16 νύχτα προδεδρεύοντας ὃ βασιλεὺς ἔχων ἀρίστους 
81 μηδὲν ἐπιτηδεύῃ φαῦλον" οὐδεὶς γὰρ ἐπὶ πλέον κα- 

κίας προβαίνει δυνάστης, ἐὰν μὴ τοὺς ὑπηρετήσον- 

vag ἔχῃ ταῖς ἐπιϑυμίαις. διατεταγμέναι δ᾽ ἦσαν αἴ s 
τὲ τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νυχτὸς ὧραι, καϑ᾽ ἃς ἐκ 

20 παντὸς τρόπου καϑῆκον ἦν τὸν βασιλέα πράττειν 

τὸ συντεταγμένον, οὐ τὸ δεδογμένον ἑαυτῷ. ξωϑεν 4 
μὲν γὰρ ἐγερϑέντα λαβεῖν αὐτὸν ἔδει πρῶτον τὰς 
πανταχόϑεν ἀπεσταλμένας ἐπιστολάς, ἵνα δύνηται 
πάντα κατὰ τρόπον χρηματίέξειν καὶ πράττειν, εἰδὼς 

46 ἀκριβῶς ἕκαστα τῶν κατὰ τὴν βασιλείαν συντελου- 
μένων" ἔπειτα λουσάμενον καὶ τοῖς τῆς ἀρχῆς συσ- 
δήμοις μετ᾽ ἐσθῆτος λαμπρᾶς κοσμήσαντα τὸ σῶμα 

8 τὰ om, D 17 rov; om. D 20 καϑῆκον ἦν} καϑ- 
ἧκε] — 21 συντεταγμένον) ἐκ τῶν νόμων add. C, ἐν τοῖς 
νόμοις add. F — 24 καὶ πράττειν om. E. 
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5 ϑῦσαι τοῖς θεοῖς. τῷ τε βωμῷ προσαχϑέντων τῶν 

i-r) 

e3 

o0 

i) 

ϑυμάτων ἔϑος ἦν τὸν ἀρχιερέα στάντα πλησίον τοῦ 
βασιλέως εὔχεσθαι μεγάλῃ τῇ φωνῇ. περιεστῶτος 

τοῦ πλήθους τῶν “Αἰγυπτίων, δοῦναι τήν τε ὑγίειαν 

καὶ τἄλλα ἀγαϑὰ πάντα τῷ βασιλεῖ διατηροῦντι τὰ 5 
πρὸς τοὺς ὑποτεταγμένους δίκαια. ἀνθομολογεῖσθαι 

δ᾽ ἦν ἀναγκαῖον καὶ τὰς κατὰ μέρος ἀρετὰς αὐτοῦ, 
λέγοντα διότι πρός τε τοὺς ϑεοὺς εὐσεβῶς καὶ πρὸς 
τοὺς ἀνθρώπους ἡμερώτατα διάκειται" ἐγχρατής τε 
γάρ ἐστι καὶ δίκαιος καὶ μεγαλόψυχος, ἔτι δ᾽ ἀψευ- 10 
δὴς καὶ μεταδοτικὸς τῶν ἀγαϑῶν καὶ καϑόλου πάσης 

ἐπιθυμίας κρείττων, καὶ τὰς μὲν τιμωρέας ἐλάττους 
τῆς ἀξίας ἐπιτιϑεὶς τοῖς ἁμαρτήμασι, τὰς δὲ χάριτας 
μεέξονας τῆς εὐεργεσίας ἀποδιδοὺς τοῖρ εὐεργετή- 
όασι. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα παραπλήσια τούτοις διελ- 15 

ϑὼν ὁ κατευχόμενος τὸ τελευταῖον ὑπὲρ τῶν ἀγνο- 
ουμένων ἀρὰν ἐποιεῖτο, τὸν μὲν βασιλέα τῶν ἐγκλη- 
μάτων ἐξαιρούμενος, εἰς δὲ τοὺς ὑπηρετοῦντας καὶ 
διδάξαντας τὰ φαῦλα καὶ τὴν βλάβην καὶ τὴν 
τιμωρίαν ἀξιῶν ἀποσκῆψαι. ταῦτα δ᾽ ἔπραττεν 30 
ἅμα μὲν εἰς δεισιδαιμονέαν καὶ ϑεοφιλῆ βίον τὸν 
βασιλέα προτρεπόμενος, ἅμα δὲ καὶ κατὰ τρόπον 
ξῆν éOífov οὐ διὰ πικρᾶς νουϑετήσεως, ἀλλὰ δι᾽ 

ἐπαίνων κεχαρισμένων καὶ πρὸς ἀρετὴν μάλιστ᾽ 
ἀνηκόντων. μετὰ ób ταῦτα τοῦ βασιλέως (sQo- s 
σκοπησαμένου μόσχῳ καὶ καλλιερήσαντος, Ó μὲν ga 
ἱερογραμματεὺς παρανεγίνωσκέ τινὰς συμβουλίας 

ὅ τἀγαθὰ Hertlein 7 ἀναγκαῖον] δέκαιον D 20 
ἀξιῶν rides ἀποσκήπτων II 22 καὶ om. D 28 
πικρᾶς) μακρᾶς D. 
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συμφερούδσας καὶ πράξεις ἐκ τῶν ἱερῶν βίβλων τῶν 
ἐπιφανεστάτων ἀνδρῶν, ὅπως ὁ τῶν ὅλων τὴν ἡγε- 
μονίαν ἔχων τὰς καλλέστας προαιρέσεις τῇ διανοίᾳ 

ϑεωρήσας οὕτω πρὸς τὴν τεταγμένην τῶν κατὰ 
5 μέρος τρέπηται διοίκησιν. οὐ γὰρ μόνον τοῦ χρη- 
ματίξειν ἢ κρίνειν ἦν καιρὸς ὡρισμένος, ἀλλὰ καὶ 
τοῦ περιπατῆσαι καὶ λούσασϑαι καὶ κοιμηϑῆναι μετὰ 
τῆς γυναικὸς καὶ καϑόλου τῶν κατὰ τὸν βίον πρατ- 

τομένων ἁπάντων. τροφαῖς δ᾽ ἔϑος ἦν αὐτοῖς ἁπα- 
10 λαῖς χρῆσϑαι, κρέα μὲν μόσχων καὶ χηνῶν μόνων 

προσφερομένους, οἴνου δὲ ταχκτόν τι μέτρον πί- 
νοντας μὴ δυνάμενον πλησμονὴν ἄκαιρον ἢ μέϑην 
περιποιῆσαι. καϑόλου δὲ τὰ περὶ τὴν δίαιταν οὕτως 
ὑπῆρχε συμμέτρως διατεταγμένα ὥστε δοκεῖν μὴ 

15 νομοϑέτην, ἀλλὰ τὸν ἄριστον τῶν ἰατρῶν συντετα- 
χέναι τῆς ὑγιείας στοχαξόμενον. παραδόξου δ᾽ εἶναι 
δοχοῦντος τοῦ μὴ πᾶσαν ἔχειν ἐξουσίαν τὸν βασιλέα 

τῆς x«9* ἡμέραν τροφῆς, πολλῷ ϑαυμασιώτερον ἦν 
τὸ μήτε δικάξειν μήτε χρηματίζειν τὸ τυχὸν αὐτοῖς 

20 ἐξεῖναι, μηδὲ τιμωρήσασϑαι μηδένα δι᾽ ὕβριν ἢ διὰ 
ϑυμὸν ἥ τινα ἄλλην αἰτίαν ἄδικον, ἀλλὰ καϑάπερ 
oí περὶ ἑκάστων κείμενοι νόμοι προδέταττον. ταῦτα ? 
ὃὲ κατὰ τὸ ἔϑος πράττοντες οὐχ ὕπως ἠγανάκτουν 

ἢ προσέχοπτον ταῖς ψυχαῖς, ἀλλὰ τοὐναντίον ἡγοῦντο 

45 ἑαυτοὺς ζῆν βίον μακαριώτατον᾽ τοὺς μὲν γὰρ ἄλλους : 
ἀνθρώπους ἐνόμιξον ἀλογίστως τοῖς φυσικοῖς πάϑεσι 

6 ἢ κρίνειν del. Reiske 9 αὐτοῖς om. D modas] 
ἁπλαῖς 11 (0. 84, 6) 10 μὲν dopo») porto CF μόνον vulg. 
11 μέρος D 12 ἢ μέϑην eig 14 συντεταγ νένα 
19 μηδὲ δικάξειν D; f. del. 24 ψυχαῖς] τύχαις Eich. 
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χαριξομένους πολλὰ πράττειν τῶν φερόντων βλάβας 

ἢ κινδύνους, καὶ πολλάκις ἐνίους εἰδότας ὅτι u£A-. 
λουσιν ἁμαρτάνειν μηδὲν ἧττον πράττειν τὰ φαῦλα, 
κατισχυομένους ὑπ᾽ ἔρωτος 1] μίσους ἥ τίνος ἑτέρου 
πάϑους, ἑαυτοὺς δ᾽ ἐξηλωχότας βίον τὸν ὑπὸ τῶν ὅ 
φρονιμωτάτων ἀνδρῶν προκεχριμένον ἐλαχίστοις περι- 

4 πίπτειν ἀγνοήμασι. τοιαύτῃ δὲ χρωμένων τῶν βασι- 
λέων δικαιοσύνῃ πρὸς τοὺς ὑποτεταγμένους, và πλήϑη 
ταῖς εἰς τοὺς ἡγουμένους εὐνοίαις πᾶδαν συγγενι- 
κὴν φιλοστοργίαν ὑπερεβάλλετο᾽ οὐ γὰρ μόνον τὸ 10 
σύστημα τῶν ἱερέων, ἀλλὰ καὶ συλλήβδην ἅπαντες 
οἱ κατ᾽ Αἴγυπτον οὐχ οὕτω γυναικῶν καὶ τέκνων 88 
καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς ἀγαϑῶν 
ἐφρόντιξον ὡς τῆς τῶν βασιλέων ἀσφαλείας. τοι- 
γαροῦν πλεῖστον μὲν χρόνον τῶν μνημονευομένων 15 
βασιλέων πολιτικὴν κατἄστασιν ἐτήρησαν, εὐδαι- 
μονέστατον δὲ βίον ἔχοντες διετέλεσαν, ἕως ἔμει- 
νὲν ἡ προειρημένη τῶν νόμων σύνταξις, πρὸς δὲ 
τούτοις ἐθνῶν τε πλείστων ἐπεκράτησαν καὶ μεγί- 
ὅτους πλούτους ἔσχον, καὶ τὰς μὲν χώρας ἔργοις 30 
καὶ καταδκευάσμασιν ἀνυπερβλήτοις, τὰς δὲ πόλεις 
ἀναϑήμασι πολυτελέσι καὶ παντοίοις ἐκόσμησαν. 

19 Καὶ τὰ μετὰ τὴν τελευτὴν δὲ γινόμενα τῶν βα- 
σιλέων παρὰ τοῖς Αἰγυπτίοις οὐ μικρὰν ἀπόδειξιν 
εἶχε τῆς τοῦ πλήϑους εὐνοίας εἰς voUg ἡγουμένους᾽ 36 
εἰς ἀνεπαίσϑητον γὰρ χάριν ἡ τιμὴ τυϑεμένη μαρ- 

ἃ τυρίαν ἀνόϑευτον περιεῖχε τῆς ἀληθείας. ὁπότε, γὰρ 
ἐκλείποι τις τὸν βίον τῶν βασιλέων, πάντες οἱ κατὰ 

σι 

2 ὅτε D 4. ἑτέρου] ἄλλου II 18 νομίμω D 19 
τε om. C 86 εἶχε] φέρειν D, φέρει AB. 
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τὴν Αἴγυπτον κοινὸν ἀνῃροῦντο πένϑος, καὶ τὰς 

μὲν ἐσθῆτας κατερρήττοντο, τὰ δ᾽ ἱερὰ συνέχλειον 
καὶ τὰς ϑυσίας ἐπεῖχον καὶ τὰς ἑορτὰς οὐκ ἦγον 
ἐφ᾽ ἡμέρας ἑβδομήκοντα καὶ δύο᾽ καταπεπλασμένοι 

5. δὲ τὰς κεφαλὰς πηλῷ καὶ περιεξωσμένοι σινδόνας 

ὑποκάτω τῶν μαστῶν ὁμοίως ἄνδρες καὶ γυναῖκες 
περιῇῦσαν ἀϑροισϑέντες κατὰ διακοσίους ἢ τριακο- 
σίους. καὶ τὸν μὲν ϑρῆνον ἐν ῥυϑμῷ μετ᾽ ὠδῆς 
ποιούμενοι δὶς τῆς ἡμέρας ἐτίμων ἐγκωμίοις, ἀνα- 

10 καλούμενοι τὴν ἀρετὴν τοῦ τετελευτηκότος, τροφὴν 

δ᾽ οὔτε τὴν ἀπὸ τῶν ἐμψύχων οὔτε τὴν ἀπὸ τοῦ 
πυροῦ προδεφέροντο, τοῦ τε οἴνου καὶ πάσης πολυ- 
τελδξίας ἀπείχοντο. οὐδεὶς δ᾽ ἂν οὔτε λουτροῖς οὔτ᾽ 
ἀλείμμασιν οὔτε στρωμναῖς προείλετο χρῆσϑαι, οὐ 

15 μὴν οὐδὲ πρὸς τὰ ἀφροδίσια προσελϑεῖν ἂν ἐτόλ- 
μησεν, ἀλλὰ καϑάπερ ἀγαπητοῦ τέκνου τελευτήδαν- 
τος ἕκαστος περιώδυνος γινόμενος ἐπένϑει τὰς εἰ- 

ρημένας ἡμέρας. ἐν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ τὰ πρὸς 
ταφὴν λαμπρῶς παρεσκευασμένοι, καὶ τῇ τελευταίᾳ 

80 τῶν ἡμερῶν θέντες τὴν τὸ σῶμα ἔχουσαν λάρνακα 
πρὸ τῆς εἰς τὸν τάφον εἰσόδου. προετέθεσαν κατὰ 
νόμον τῷ τετελευτηκότι. κριτήριον τῶν ἐν τῷ βίῳ 

4 πραχϑέντων. δοϑείσης δ᾽ ἐξουσίας τῷ βουλομένῳ 
κατηγορεῖν, οἵ μὲν ἱερεῖς ἐνεκωμίαξον ἕκαστα τῶν 

ες καλῶς αὐτῷ πραχϑέντων διεξιόντες, αἱ δὲ πρὸς τὴν 
ἐχφορὰν συνηγμέναι μυριάδες τῶν ὄχλων ἀκούου- 
σαι συνεπευφήμουν, εἰ τύχοι καλῶς βεβιωκώς. εἰ 

4 καταπεπασμένοι CF (c. 91, 1) 12 πυρὸς Ὁ 19 
ταφὴν] τὴν ταφὴν vulg. παρεσκευασμένοι] ἡτοιμασμένοι TI 
22 κριτήριον] ἀκροατήριον II. 
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ὃὲ μή, τοὐναντίον ἐθορύβουν. καὶ πολλοὶ τῶν fa- 
σιλέων διὰ τὴν τοῦ πλήϑους ἐναντίωσιν ἀπεστερή- 
ϑησαν τῆς ἐμφανοῦς καὶ νομίμου ταφῆς" διὸ καὶ 
συνέβαινε τοὺς τὴν βασιλείαν διαδεχομένους μὴ 
μόνον διὰ τὰς ἄρτι ῥηϑείσας αἰτίας διχαιοπραγεῖν, 5 

ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν φόβον τῆς μετὰ τὴν τελευτὴν ἐσο- 
μένης ὕβρεώς τε τοῦ σώματος καὶ βλασφημίας εἰς 
ἅπαντα τὸν αἰῶνα. τῶν μὲν οὖν περὶ τοὺς ἀρχαί- 
ους βασιλεῖς νομίμων τὰ μέγιστα ταῦτ᾽ ἔστιν. 

Τῆς «Αἰγύπτου δὲ πάσης εἰς πλείω μέρη διῃρη- 
μένης, ὧν ἕκαστον κατὰ τὴν ᾿Ελληνικὴν διάλεκτον 
ὀνομάξεται νομός, ἐφ᾽ ἑκάστῳ τέτακται νομάρχης 
ὁ τὴν ἁπάντων ἔχων ἐπιμέλειάν τε καὶ φροντίδα. 

τῆς δὲ χώρας ἁπάσης εἰς τρία μέρη διῃρημένης τὴν 
μὲν πρώτην ἔχει μερίδα τὸ σύστημα τῶν ἱερέων, 
μεγίστης ἐντροπῆς τυγχάνον παρὰ τοῖς ἐγχωρίοις 

διά τὸ τὴν εἰς τοὺς ϑεοὺς ἐπιμέλειαν καὶ διὰ τὸ 

πλείστην σύνεσιν τοὺς ἄνδρας τούτους ἐκ παιδείας 

εἰσφέρεσθαι. ἐκ δὲ τούτων τῶν προσόδων τάς τε 
ϑυσίας ἁπάσας τὰς xov Αἴγυπτον συντελοῦσι καὶ 

τοὺς ὑπηρέτας τρέφουσι καὶ ταῖς ἰδίαις χρείαις χο- 
ρηγοῦσιν᾽ οὔτε γὰρ τὰς τῶν ϑεῶν τιμὰς ᾧοντο δεῖν 

ἀλλάττειν, ἀλλ᾽ ὑπό τε τῶν αὐτῶν ἀεὶ καὶ παρα- 
πλησίως συντελεῖσθαι, οὔτε τοὺς πάντων προβου- 
λευομένους ἐνδεεῖς εἶναι τῶν ἀναγκαίων. καϑόλου 
γὰρ περὶ τῶν μεγέστων οὗτοι προβουλευόμενοι συν- 
διατρέβουσι τῷ βασιλεῖ, τῶν μὲν συνεργοί, τῶν δὲ 
εἰσηγηταὶ καὶ διδάσκαλοι γινόμενοι, καὶ διὰ μὲν 

, μὴ] οὐ LH B " ος D τέτακται] τεταγμένος 
ἣν D 16 εἶχε Ὁ τρεφον D 23 τὸ om. vulg. 
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τῆς ἀστρολογίας καὶ τῆς ἱεροσκοπίας τὰ μέλλοντα 
προδημαίνοντες, ἐκ δὲ τῶν ἐν ταῖς ἱεραῖς βίβλοις 
ἀναγεγραμμένων πράξεων τὰς ὠφελῆσαι δυναμένας 
παραναγινώσκοντες. οὐ γάρ, ὥσπερ παρὰ τοῖς "EA- 

δλησιν, εἷς ἀνὴρ ἢ μία γυνὴ τὴν ἱερωσύνην παρεί- 

ληφεν, ἀλλὰ πολλοὶ περὶ τὰς τῶν ϑεῶν ϑυσίας καὶ 
τιμὰς διατρίβουσι, καὶ τοῖς ἐκγόνοις τὴν ὁμοίαν 

τοῦ βίου προαίρεσιν παραδιδόασιν. εἰσὶ δὲ οὗτοι 
πάντων τε ἀτελεῖς καὶ δευτερεύοντες μετὰ τὸν βα- 

10 σιλέα ταῖς τε δόξαις καὶ ταῖς ἐξουσίαις. τὴν δὲ 

δευτέραν μοῖραν οἱ βασιλεῖς παρειλήφασιν εἰς προῦ- 
όὄδους, ἀφ᾽ ὧν εἴς τε τοὺς πολέμους χορηγοῦσι καὶ 
τὴν περὶ αὑτοὺς λαμπρότητα διαφυλάττουσι, καὶ 

jp τοὺς μὲν ἀνδραγαϑήσαντας δωρεαῖς κατὰ τὴν ἀξίαν 

15 τιμῶσι, τοὺς δ᾽ ἐδιώτας διὰ τὴν ἐκ τούτων εὐπορίαν 
οὐ βαπτίξουσι ταῖς εἰσφοραῖς. τὴν δὲ μερίδα τὴν 
τελευταίαν ἔχουσιν oí μάχιμοι καλούμενοι καὶ πρὸς 

τὰς λειτουργίας τὰς εἰς τὴν στρατείαν ὑπακούοντες, 

ἵν’ οἵ κινδυνεύοντες εὐνούστατοι τῇ χώρᾳ διὰ τὴν 

20 χληρουχίαν ὄντες προϑύμως ἐπιδέχωνται τὰ συμ- 
βαίνοντα κατὰ τοὺς πολέμους δεινά. ἄτοπον γὰρ 

ἦν τὴν μὲν τῶν ἁπάντων σωτηρίαν τούτοις ἐπιτρέ- 
πξιν, ὑπὲρ οὗ δὲ ἀγωνιοῦνται μηδὲν αὐτοῖς ὑπάρ- 
χευν κατὰ τὴν χώραν σπουδῆς ἄξιον" τὸ δὲ μέγι- 

46 ὅτον, εὐπορουμένους αὐτοὺς ῥαδίως τεκνοποιήδειν, 

καὶ διὰ τοῦτο τὴν πολυανϑρωπίαν κατασκευάσειν, 
ὥστε μὴ προσδεῖσϑαι ξενικῆς δυνάμεως τὴν χώραν. 
ὁμοίως δ᾽ οὗτοι τὴν τάξιν ταύτην ἐκ προγόνων δια- 

ὅ εἷς] καὶ εἷς D — 26 κατασκευάξειν codices, corr. Ste- 
phanus 28 ὅμως Il. 
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δεχόμενοι ταῖς μὲν τῶν πατέρων ἀνδραγαϑίαις προ- 

τρέπονται πρὸς τὴν ἀνδρείαν, ἐκ παίδων δὲ ξηλω- 
ταὶ γινόμενοι τῶν πολεμικῶν ἔργων ἀνίκητοι ταῖς 
τόλμαις καὶ ταῖς ἐμπειρίαις ἀποβαίνουσιν. 

Π4Ἢ Ἔστι δ᾽ ἕτερα συντάγματα τῆς πολιτείας τρία, 
τό τε τῶν νομέων καὶ τὸ τῶν γεωργῶν, ἔτι δὲ τὸ 
τῶν τεχνιτῶν. οἱ μὲν οὖν γεωργοὶ μικροῦ τινος 
τὴν καρποφόρον γῆν τὴν παρὰ τοῦ βασιλέως καὶ 
τῶν ἱερέων καὶ τῶν μαχίμων μισϑούμενοι διατε- 
λοῦσι τὸν πάντα χρόνον περὶ τὴν ἐργασίαν ὄντες 10 
τῆς χώρας᾽ ἐκ νηπίου δὲ συντρεφόμενοι ταῖς γεωρ- 
γικαῖς ἐπιμελείαις πολὺ προέχουσι τῶν παρὰ τοῖς 

2 ἄλλοις ἔϑνεσι γεωργῶν ταῖς ἐμπειρίαις" καὶ γὰρ τὴν 

τῆς γῆς φύσιν καὶ τὴν τῶν ὑδάτων ἐπίρρυσιν. ἔτι 

ὃὲ τοὺς καιροὺς τοῦ τε σπόρου καὶ τοῦ ϑερισμοῦ 15 
καὶ τῆς ἄλλης τῶν καρπῶν συγκομιδῆς ἀκριβέστατα 
πάντων γινώσκουσι, τὰ μὲν ἐκ τῆς τῶν προγόνων 
παρατηρήσεως μαϑόντες, τὰ δ᾽ ἐκ τῆς ἰδίας πείρας 

8 διδαχϑέντες. ὃ δ᾽ αὐτὸς λόγος ἐστὶ καὶ περὶ τῶν 

νομέων. οἵ τὴν τῶν ϑρεμμάτων ἐπιμέλειαν ἐκ πα- 30 
τέρων ὥσπερ κληρονομίας νόμῳ παραλαμβάνοντες 

ἐν βίῳ κτηνοτρόφῳ διατελοῦσι πάντα τὸν τοῦ ξῆν 

4 χρόνον, καὶ πολλὰ μὲν παρὰ τῶν προγόνων πρὸς 
ϑεραπείαν καὶ διατροφὴν ἀρίστην τῶν βοσκομένων 

παρειλήφασιν, οὐκ ὀλίγα δ᾽ αὐτοὶ διὰ τὸν εἰς ταῦτα ?5 
ξῆλον προσευρίδκουσι., καὶ τὸ ϑαυμασιώτατον, διὰ 
τὴν ὑπερβολὴν τῆς εἰς ταῦτα σπουδῆς οἵ τε ὀρνιϑο- 

τρόφοι καὶ 'oí χηνοβοσκοὶ χωρὶς τῆς παρὰ τοῖς 

OQ 

8 γῆν] χώραν II 10 ἅπαντα vulg. 22 κτηνοτρο- 
φοῦντες D. 
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ἄλλοις ἀνθρώποις ἐκ φύσεως συντελουμένης γενέ- 
σεως τῶν εἰρημένων ξῴων αὐτοὶ διὰ τῆς ἰδίας 
φιλοτεχνίας ἀμύϑητον πλῆϑος ὀρνέων ἀϑροίξουσιν" 
οὐ γὰρ ἐπφάξουσι διὰ τῶν ὀρνίϑων, ἀλλ᾽ αὐτοὶ 
παραδόξως χειρουργοῦντες τῇ συνέσει καὶ φιλοτεχ- 
νίᾳ τῆς φυσικῆς ἐνεργείας οὐκ ἀπολείπονται. ἀλλὰ 

μὴν καὶ τὰς τέχνας ἰδεῖν ἔστι παρὰ τοῖς Αἰγυπτίοις 

μάλιστα διαπεπονημένας καὶ πρὸς τὸ καϑῆκον τέ- 

Aog διηκριβωμένας᾽ παρὰ μόνοις γὰρ τούτοις οἵ δη- 
0 μιουργοὶ πάντες οὔτ᾽ ἐργασίας ἄλλης οὔτε πολιτι- 
κῆς τάξεως μεταλαμβάνειν ἐῶνται πλὴν τῆς ἐκ τῶν 
νόμων ὡρισμένης καὶ παρὰ τῶν γονέων παραδεδο- 
μένης. ὥστε μήτε διδαδκάλου φϑόνον μήτε πολι- 
τικοὺς περισπασμοὺς μήτ᾽ ἄλλο μηδὲν ἐμποδίξειν 

5 αὐτῶν τὴν εἰς ταῦτα σπουδήν. παρὰ μὲν γὰρ τοῖς 
ἄλλοις ἐδεῖν ἔστι τοὺς τεχνίτας περὶ πολλὰ τῇ δια- 

νοίᾳ περιόσπωμένους καὶ διὰ τὴν πλεονεξίαν μὴ μέ- 
νοντας τὸ παράπαν ἐπὶ τῆς ἰδίας ἐργασίας" οἵ μὲν 
γὰρ ἐφάπτονται γεωργίας, οἱ δ᾽ ἐμπορίας xowo- 

ὁ νοῦσιν, οἱ δὲ δυοῖν ἢ τριῶν τεχνῶν ἀντέχονται, 
πλεῖστοι δ᾽ ἐν ταῖς δημοκρατουμέναις πόλεσιν εἰς 
τὰς ἐκκλησίας σνντρέχοντες τὴν μὲν πολιτείαν λυ- 
μαίνονται, τὸ δὲ “λυσιτελὲς περιποιοῦνται παρὰ τῶν 
μισϑοδοτούντων᾽ παρὰ δὲ τοῖς Αἰγυπτίοις, εἴ τις 

)5 τῶν τεχνιτῶν μετάσχοι τῆς πολιτείας ἢ τέχνας πλείους 

ἐργάξοιτο, μεγάλαις περιπίπτει τιμωρίαις. 
Τὴν μὲν οὖν διαίρεσιν τῆς πολιτείας καὶ τὴν 

v ὧν 

13 παραδιδασκάλου D 19 γεωργίας] καὶ γεωργεῖν x 
καὶ γεωργίας Bekker 25 πολιτείας] ἐκκλησίας D 
τιμωρίαις] ξημίαις 1]. 
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τῆς ἰδίας τάξεως ἐπιμέλειαν διὰ προγόνων τοιαύτην 
ἔσχον οἱ τὸ παλαιὸν τὴν Αἴγυπτον κατοικοῦντες. 

15 περὶ δὲ τὰς κρίσεις οὐ τὴν τυχοῦσαν ἐποιοῦντο ὅπου- 
δήν, ἡγούμενοι τὰς ἐν τοῖς δικαστηρίοις ἀποφάδεις 
μεγίστην ῥοπὴν τῷ κοινῷ βίῳ φέρειν πρὸς ἀμφό- δ 

2 τερα. δῆλον γὰρ ἦν ὅτι τῶν μὲν παρανομούντων 
κολαξομένων, τῶν δ᾽ ἀδικουμένων βοηϑείας τυγχα- 
νόντων, ἀρέστη διόρθωσις ἔσται τῶν ἁμαρτημάτων" 
εἰ δ᾽ ὃ φόβος ὃ γινόμενος ἐκ τῶν κρίσεων τοῖς 

παρανομοῦσιν ἀνατρέποιτο χρήμασιν ἢ χάρισιν, éco- 10 
μένην ἑώρων τοῦ κοινοῦ βίου σύγχυσιν. διόπερ ἐκ 
τῶν ἐπιφανεστάτων πόλεων τοὺς ἀρίστους ἄνδρας 
ἀποδεικνύντες δικαστὰς κοινοὺς οὐκ ἀπετύγχανον 

τῆς προαιρέσεως. ἐξ Ἡλίου γὰρ πόλεως καὶ Θηβῶν 
καὶ Μέμφεως δέκα δικαστὰς ἐξ ἑκάστης προέκρινον᾽ 15 

καὶ τοῦτο τὸ συνέδριον οὐκ ἐδόκει λείπεσϑαι τῶν 
᾿4ϑήνησιν ᾿ἀρεοπαγιτῶν ἢ τῶν παρὰ “ακεδαιμονίοις 

4 γερόντων. ἐπεὶ δὲ συνέλθοιεν οἵ τριάκοντα, ἐπέ- 
κρινον ἐξ ἑαυτῶν ἕνα τὸν ἄριστον, καὶ τοῦτον μὲν 
ἀρχιδικαστὴν καϑίσταντο, εἰς δὲ τὸ τούτου τόπον 30 

ἀπέστελλεν ἡ πόλις ἕτερον δικαστήν. συντάξεις δὲ 
τῶν ἀναγκαίων παρὰ τοῦ βασιλέως τοῖς μὲν δικα- 

σταῖς ἱκαναὶ πρὸς διατροφὴν ἐχορηγοῦντο, τῷ δ᾽ 
5 ἀρχιδικαστῇ πολλαπλάσιοι. ἐφόρει δ᾽ οὗτος περὶ τὸν 81 
τράχηλον ἐκ χρυσῆς ἁλύσεως ἠρτημένον ξῴδιον τῶν 530 
πολυτελῶν λίϑων, ὃ προδηγόρευον ἀλήϑειαν. τῶν δ᾽ 
ἀμφισβητήδεων ἤρχοντο ἐπειδὰν τὴν τῆς ἀληϑείας 

6 εἰκόνα ὃ ἀρχιδικαστὴς πρόσϑοιτο. τῶν δὲ πάντων 

e 

14 Ἡλιουπόλεως γὰρ P 19 τῶν ἀρίστων D 217 
ἐπειδὴ Dind. 28 πρόϑοιτο Reiske. 
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νόμων iv βιβλίοις ὀκτὼ γεγραμμένων, καὶ τούτων 

παρακειμένων τοῖς δικασταῖς, ἔϑος ἦν τὸν μὲν κατή- 
yogov γράψαι xo9' $v ὧν ἐνεκάλει καὶ πῶς γέγονε 
καὶ τὴν ἀξίαν τοῦ ἀδικήματος ἢ τῆς βλάβης. τὸν 

5 ἀπολογούμενον δὲ λαβόντα τὸ χρηματισϑὲν ὑπὸ τῶν 
ἀντιδίκων ἀντιγράψαι πρὸς ἕκαστον ὡς οὐκ ἔπραξεν 
ἢ πράξας οὐκ ἠδίκησεν ἢ ἀδικήσας ἐλάττονος ξημίας 

ἄξιός ἐστι τυχεῖν. ἔπειτα νόμιμον ἦν τὸν κατήγορον 
ἀντιγράψαι καὶ πάλιν τὸν ἀπολογούμενον ἀντιϑεῖ- 

ἴοναι. ἀμφοτέρων δὲ τῶν ἀντιδίκων τὰ γεγραμμένα 
δὶς τοῖς δικασταῖς δόντων, τὸ τηνικαῦτ᾽ ἔδει τοὺς 

μὲν. τριάκοντα τὰς γνώμας ἐν ἀλλήλοις ἀποφαίνεσϑαι, 
τὸν ἀρχιδικαστὴν δὲ τὸ ξῴδιον τῆς ἀληϑείας προσ- 
τίϑεσϑαι τῇ ἑτέρα τῶν ἀμφισβητήσεων. τούτῳ δὲ 

15 τῷ τρόπῳ τὰς κρίδεις πάδας συντελεῖν τοὺς “ἰγυ- 

πτίους, νομίξοντας ἐκ μὲν τοῦ λέγειν τοὺς συνηγόρους 

πολλὰ τοῖς δικαίοις ἐπιδκοτήδσειν᾽ καὶ γὰρ τὰς τέχνας 

τῶν ῥητόρων καὶ τὴν τῆς ὑποκρίσεως γοητείαν καὶ 

τὰ τῶν κινδυνευόντων δάκρυα πολλοὺς προτρέπε- 
30 ὅϑαι παρορᾶν τὸ τῶν νόμων ἀπότομον καὶ τὴν τῆς 

ἀληϑείας ἀκρίβειαν" ϑεωρεῖσϑαι γοῦν τοὺς ἐπαινου- 
μένους ἐν τῷ κρίνειν πολλάκις ἢ OV ἀπάτην ἢ διὰ 
ψυχαγωγίαν ἢ διὰ τὸ πρὸς τὸν ἔλεον πάϑος συνεκφε- 
ρομένους τῇ δυνάμει τῶν δυνηγορούντων᾽ ἐκ δὲ τοῦ 

35 γράφειν τὰ δίκαια τοὺς ἀντιδίκους ὥοντο τὰς κρίσεις 
ἀκριβεῖς ἔδεσϑαι, γυμνῶν τῶν πραγμάτων ϑεωρου- 

μένων. οὕτω γὰρ [ἂν] μάλιστα μήτε τοὺς εὐφυεῖς 
τῶν βραδυτέρων πλεονεχτήδσειν μήτε τοὺς ἐνηϑλη- 

21 ἐπαινουμένους] ἀγωνιξομένους Il — 24 συνηγοροῦν- 
των] λεγόντων II 27 ἂν del. Dind. | 
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κότας τῶν ἀπείρων μήτε τοὺς ψεύστας καὶ τολμηροὺς 
τῶν φιλαλήϑων καὶ κατεσταλμένων τοῖς ἤϑεσι, πάν- 
τας δ᾽ ἐπ᾽ ἴσης τεύξεσϑαι τῶν δικαίων, ἱκανὸν χρόνον 

ἐκ τῶν νόμων λαμβανόντων τῶν μὲν ἀντιδίκων 
ἐξετάσαι τὰ παρ᾽ ἀλλήλων, τῶν δὲ δικαστῶν συγκρῖ- 5 

ναι τὰ παρ᾽ ἀμφοτέρων. 
Ἐπεὶ δὲ τῆς νομοϑεσίας ἐμνήσθημεν, οὐκ ἀνοί- 

κείον εἶναι τῆς ὑποκειμένης ἱστορίας νομίξομεν ἐκ- 
ϑέσϑαι τῶν νόμων ὅδοι παρὰ τοῖς Αἰγυπτίοις παλαιό- 

τητι διήνεγκαν ἢ παρηλλαγμένην τάξιν ἔσχον ἢ τὸ 
σύνολον ὠφέλειαν τοῖς φιλαναγνωστοῦσι δύνανται 
παραδχέσϑαι. πρῶτον μὲν οὖν κατὰ τῶν ἐπιόρκων 
ϑάνατος ἦν παρ᾽ αὐτοῖς τὸ πρόστιμον, ὡς δύο τὰ 
μέγιστα ποιούντων ἀνομήματα, ϑεούς τε ἀδεβούντων 
καὶ τὴν μεγίστην τῶν παρ᾽ ἀνθρώποις πίστιν ἀνα- 15. 

τρεπόντων. ἔπειτα εἴ τις ἐν ὁδῷ κατὰ τὴν χώραν ss 
ἰδὼν φονευόμενον ἄνθρωπον ἢ τὸ καϑόλον βίαιόν 

τι πάόδχοντα μὴ ῥύδαιτο δυνατὸς Qv, ϑανάτῳ περι- 

πεσεῖν ὥφειλεν" εἰ δὲ πρὸς ἀλήϑειαν διὰ τὸ ἀδύνα- 
TOV μὴ κατισχύδαι βοηϑῆσαι, μηνῦσαί ys πάντως 30 

ὥφειλε τοὺς λῃστὰς καὶ ἐπεξιέναι τὴμ παρανομίαν" 
τὸν δὲ ταῦτα μὴ πράξαντα κατὰ τὸν νόμον ἔδει 
μαστιγοῦσϑαι τεταγμένας πληγὰς καὶ πάσης εἴργε- 

σϑαι τροφῆς ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας. οἱ δὲ ψευδῶς τινων 
κατηγορήσαντες ὥφειλον τοῦτο παϑεῖν ὃ τοῖς συκο- 25 
φαντηϑεῖσιν ἐτέτακτο πρόστιμον, εἴπερ ἔτυχον κατα- 
δικασϑέντες. προσετέτακτο δὲ καὶ πᾶσι τοῖς Aiyv- 
πτίοις ἀπογράφεσϑαι πρὸς τοὺς ἄρχοντας ἀπὸ τίνων 

μι 0 

8 jesse ἐφ᾽ ἱκανὸν Ὁ 16 ἔπειτα εὖ ἐὰν δὲ vulg. 
18 τι] τινὰ D. 
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ἕκαστος πορίξεται τὸν βίον. καὶ τὸν ἐν τούτοις vevod- 

μενον ἢ πόρον ἄδικον ἐπιτελοῦντα ϑανάτῳ περι- 
πίπτειν ἦν ἀναγκαῖον. λέγεται δὲ τοῦτον τὸν νόμον 
ὑπὸ Σόλωνος παραβαλόντος εἰς Αϊγυπτον εἰς τὰς 

5 ᾿ϑήνας μετενεχϑῆναι. εἰ δέ τις ἑκουσίως ἀποκτεί- 
voL τὸν ἐλεύϑερον ἢ τὸν δοῦλον, ἀποθνήσηειν τοῦ- 
tov oí νόμοι προσέταττον, ἅμα μὲν βουλόμεδνοι μὴ 
ταῖς διαφοραῖς τῆς τύχης, ἀλλὰ ταῖς τῶν πράξεων 

ἐπιβολαῖς εἴργεσϑαι πάντας ἀπὸ τῶν φαύλων, ἅμα 
10 δὲ διὰ τῆς τῶν δούλων φροντίδος ἐθέξοντες τοὺς 

ἀνθρώπους πολὺ μᾶλλον εἰς τοὺς ἐλευϑέρους μηδὲν 

ὅλως ἐξαμαρτάνειν. καὶ κατὰ μὲν τῶν γονέων τῶν 
ἀποκτεινάντων τὰ τέκνα ϑάνατον μὲν οὐχ ὥρισαν, 
ἡμέρας δὲ τρεῖς καὶ νύκτας ἴσας συνεχῶς ἦν ἀναγ- 

15 καῖον περιειληφότας τὸν νεκρὸν ὑπομένειν φυλακχῆς 

παρεδρενούδης δημοσέαςφ᾽ οὐ γὰρ δίκαιον ὑπελήφϑη 
τὸ τοῦ βίου στερίδκειν τοὺς τὸν βίον τοῖς παισὶ 
δεδωκότας. νουϑετήσει δὲ μᾶλλον λύπην ἐχούδῃ 
καὶ μεταμέλειαν ἀποτρέπειν τῶν τοιούτων ἐγχειρη- 

20 μάτων' κατὰ δὲ τῶν τέκνων τῶν γονεῖς φονευσάν- 
τῶν τιμωρίαν ἐξηλλαγμένην ἔϑηκαν᾽ ἔδει γὰρ τοὺςρ 

καταδικασϑέντας ἐπὶ τούτοις καλάμοις ὀξέσι δακτυ- 

λιαῖα μέρη τοῦ σώματος κατατμηϑέντας ἐπ᾽ ἀκάνϑαις 

κατακάεσϑαι ξῶντας" μέγιστον τῶν ἐν ἀνθρώποις 
85 ἀδικημάτων κρίνοντες τὸ βιαίως τὸ ξῆν ἀφαιρεῖσϑαι 

τῶν τὴν ξωὴν αὐτοῖς δεδωκότων. τῶν δὲ γυναικῶν 
τῶν καταδικασϑεισῶν ϑανάτῳ τὰς ἐγκύους μὴ ϑανα- 

τοῦσϑαι πρὶν ἂν τέκωσι. καὶ τοῦτο τὸ νόμιμον 

8 ἦν om. D 6 τὸν] fort. τιν΄ ἢ τὸν] ἡ CD τοῦ- 

τον om. D 8 ταῖς τῶν] τῶν D 19 μεταμελείᾳ CF. 
g* 

e 
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zoAAol καὶ τῶν 'EAANvov. κατέδειξαν, ἡγούμενοι 
παντελῶς ἄδικον εἶναι τὸ μηδὲν ἀδικῆσαν τῷ ἀδιὲ- 
κήσαντι τῆς αὐτῆς μετέχειν τιμωρίας. καὶ παρα- 89 

νομήματος ἑνὸς γενομένου παρὰ δυοῖν λαμβάνειν τὴ 

πρόστιμον, πρὸς δὲ τούτοις κατὰ προαίρεσιν πονη- 
ροὰν συντελεσϑέντος τοῦ ἀδικήματος τὸ μηδεμίαν 
πῶ σύνεσιν ἔχον ὑπὸ τὴν ὁμοίαν ἄγειν κόλασιν, τὸ 

ὃὲΣ πάντων μέγιστον, ὅτι ταῖς κυούσαις ἰδίᾳ τῆς 
αἰτίας ἐπενηνεγμένης οὐδαμῶς προδήκει τὸ κοινὸν 

10 πατρὸς καὶ μητρὸς τέκνον ἀναιρεῖσϑαι" ἐπ᾽ ἴσης γὰρ 10 
ἄν τις φαύλους διαλάβοι κριτὰς τούς τε τὸν ἔνοχον 

τῷ φόνῳ σδώζοντας καὶ τοὺς τὸ μηδὲν ὅλως ἀδικῆ- 
11 ὅαν συναναιροῦντας. τῶν μὲν οὖν φονικῶν νόμων 

oí μάλιστα δοκοῦντες ἐπιτετεῦχϑαι ᾿ τοιοῦτοί τινες 

ἦσαν. 15 
18 Τῶν δ᾽ ἄλλων ὃ μὲν περὶ τῶν πολέμων κείμε- 

νος κατὰ τῶν τὴν τάξιν λιπόντων ἣ τὸ παραγγελϑὲν 
ὑπὸ τῶν ἡγεμόνων μὴ ποιούντων ἔταττε πρόστιμον 

οὐ ϑάνατον, ἀλλὰ τὴν ἐσχάτην ἀτιμίαν" εἰ δ᾽ ὕ 

ὧι 

ὕστε- 
ρον ταῖς ἀνδραγαϑίαις ὑπερβάλοιντο τὰς ἀτιμίας, 30 

εἰς τὴν προὐπάρξασαν παρρησίαν ἀποκαϑίστα, ἅμα 
μὲν τοῦ νομοϑέτου δεινοτέραν τιμωρίαν ποιοῦντος 
τὴν ἀτιμίαν ἢ τὸν Qévevov, ἵνα τὸ μέγιστον τῶν 

κακῶν ἐθίσῃ πάντας κρίνειν τὴν αἰσχύνην, ἅμα δὲ 
τοὺς μὲν ϑανατωϑέντας ἡγεῖτο μηδὲν ὠφελήσειν τὸν 
κοινὸν βίον. τοὺς 0$ ἀτιμωϑέντας ἀγαϑῶν πολλῶν 
αἰτέους ἔσεσϑαι διὰ τὴν ἐπιϑυμίαν τῆς παρρησίας. 

r2 

to 5 

1 κατεδέξαντο OF 6. ἐκτελεσϑέντος C 1 zog vulg. 
19 ἀδικήσαντας CDF — 18 ἀναιροῦντας vulg. 20 ὑπερ- 
βάλοιτο D, ὑπερβάλλοιντο II 22 νομοϑέτου] ϑανάτου CD 

δ (v. 28 ἡ τὸν ϑάνατον f. del). 
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καὶ τῶν uiv và ἀπόρρητα τοῖς πολεμίοις ἀπαγγει- 3 
λάντων ἐπέταττεν ὃ νόμος ἐκτέμνεσϑαι τὴν γλῶτταν, 
τῶν δὲ τὸ νόμισμα παρακοπτόντων ἢ μέτρα καὶ 
σταϑμὰ παραποιούντων ἢ παραγλυφόντων τὰς ὄφρα- 

ὅ γῖδας, ἔτι δὲ τῶν γραμματέων τῶν ψευδεῖς χρημα- 
τισμοὺς γραφόντων ἢ ἀφαιρούντων τι τῶν ἐγγεγραμ- 

μενῶν, καὶ τῶν τὰς ψευδεῖς συγγραφὰς ἐπιφερόντων, 

ἀμφοτέρας ἐκέλευσεν ἀποκόπτεσϑαι τὰς χεῖρας, ὅπως 

οἷς ἕκαστος μέρεσι τοῦ σώματος παρενόμησεν. εἰς 
10 ταῦτα κολαξόμενος αὐτὸς μὲν μέχρι τελευτῆς ἀνία- 

τον ἔχῃ τὴν συμφοράν, τοὺς δ᾽ ἄλλους διὰ τῆς ἰδίας 

τιμωρίας νουϑετῶν ἀποτρέπῃ τῶν ὁμοίων τι πράτ- 
τειν. πικροὶ δὲ καὶ περὶ τῶν γυναικῶν νόμοι παρ᾽ 4 

αὐτοῖς ὑπῆρχον. τοῦ μὲν γὰρ βιαδαμένου γυναῖκα 
15 ἐλευϑέραν προδέταξαν ἀποκόπτεσϑαι τὰ αἰδοῖα, 

νομίδαντες τὸν τοιοῦτον μιᾷ πράξει παρανόμῳ τρία 

τὰ μέγιστα τῶν κακῶν ἐνηργηκέναι, τὴν ὕβριν καὶ 

τὴν φϑορὰν καὶ τὴν τῶν τέκνων σύγχυσιν" εἰ δέ ὃ 
τις πείσας μοιχεύδαι, τὸν μὲν ἄνδρα ῥάβδοις χιλίας 

20 πληγὰς λαμβάνειν ἐκέλευον, τῆς δὲ γυναικὸς τὴν 
90 ῥῆνα κολοβοῦσϑαι, ὑπολαμβάνοντες δεῖν τῆς πρὸς 

ἀσυγχώρητον ἀκραδίαν καλλωπιξομένης ἀφαιρεϑῆναι 

τὰ μάλιστα κοσμοῦντα τὴν εὐπρέπειαν. 
Τοὺς δὲ περὶ τῶν συμβολαίων νόμους Boxyógióog 19 

25 εἶναί φασι. προστάττουσι 0à τοὺς μὲν ἀσύγγραφα 
δανειδαμένους, ἂν μὴ φάσκωσιν ὀφείλειν, ὀμόδαντας 

ἀπολύεσϑαι τοῦ δανείου, πρῶτον μὲν ὅπως ἐν μεγάλῳ 

2 ὁ om. D 8 ἢ μέτρα ἢ στάϑμα D, ἢ ἕτερα καὶ 
ἄσταϑμα Ο, ἢ ἕτερα καινὰ στάϑμα F Am à) j τῶν vulg. 
9 ἕκαστος ola vulg. 17 τὰ om. C 94 βοκχώριδος D. 
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τιϑέμενοι τοὺς ὕρκους δεισιδαιμονῶσι' προδήλου 
γὰρ ὄντος ὅτι τῷ πολλάκις ὁμόδσαντι συμβήδεται 

τὴν πίστιν ἀποβαλεῖν, ἵνα τῆς εὐχρηστίας μὴ στε- 

ρηϑῇ. περὶ πλείστου πᾶς τις ἄξει τὸ μὴ καταντᾶν 
ἐπὶ τὸν Ügxov: ἔπενϑ᾽ ὑπελάμβανεν ὁ νομοϑέτης 5 
τὴν ὕλην πίστιν ἐν τῇ χαλοκἀγαϑίᾳ ποιήσας προ- 
τρέψεσθϑαι πάντας σπουδαίους εἶναι τοῖς ἤϑεσιν, 

ἵνα μὴ πίστεως ἀνάξιοι διαβληϑῶσι᾽ πρὸς δὲ τού- 
τοις ἄδικον ἔχρινεν εἶναι τοὺς χωρὶς ὕρκου πιστευ- 

ϑέντας περὶ τῶν αὐτῶν συμβολαίων ὀμόσαντας μὴ 
τυγχάνειν πίστεως. τοὺς δὲ μετὰ συγγραφῆς δανεί- 
σαντας ἐκώλυε διὰ τοῦ τόκου τὸ χεφάλαιον πλέον 
ποιεῖν ἢ διπλάσιον. τῶν δὲ ὀφειλόντων τὴν ἔκπρα- 
ξιν τῶν δανείων ἐκ τῆς οὐσίας μόνον ἐποιήσατο, 

τὸ δὲ σῶμα xov οὐδένα τρόπον εἴασεν ὑπάρχειν 
ἀγώγιμον, ἡγούμενος δεῖν εἶναι τὰρ μὲν κτήσεις 
τῶν ἐργασαμένων ἢ παρὰ κυρίου τινὸς ἐν δωρεαῖς 
λαβόντων, τὰ δὲ σώματα τῶν πόλεων, ἵνα τὰς καϑη- 
κούσας λειτουργίαρ ἔχωσιν αἱ πόλεις καὶ κατὰ πό- 

λεμον καὶ κατ᾽ εἰρήνην᾽ ἄτοπον γὰρ τὸ στρατιώτην 20 
εἰς τὸν ὑπὲρ τῆς πατρίδος προϊόντα κίνδυνον. εἰ 
τύχοι, πρὸς δάνειον ὑπὸ τοῦ πιστεύσαντος ἀπάγε- 

ὅϑαι, καὶ τῆς τῶν ἰδιωτῶν πλεονεξίας ἕνεκα κιν- 

δυνεύειν τὴν κοινὴν ἁπάντων δωτηρίαν. δοκεῖ δὲ 
xai τοῦτον τὸν νόμον ὁ Σόλων εἰς τὰς ᾿4ϑήνας 56 
μετενεγκεῖν, ὃν ὠνόμαδε σεισάχϑειαν, ἀπολύσας 
τοὺρ πολίτας ἅπαντας τῶν ἐπὶ τοῖς σώμασι πεπι- 

4 ἄξει Cobet, ἕξει libri 6 προτρέψασθαι D 20 τὸ 
Bekker, τὸν D, om. CF 28 ió(ov D 426 ὠνόμασεν 
εἰσάχϑειαν CF, ὠνόμασε μὲν σεισαχϑέαν D. 
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δτευμένων δανείων. μέμφονται δέ τινες οὐκ ἀλό- 
γῶς τοῖς πλείστοις τῶν παρὰ τοῖς Ἕλλησι νομοϑετῶν, 

οἵτινες ὅπλα μὲν καὶ ἄροτρον καὶ ἄλλα τῶν ἀναγκαιο- 
τάτων ἐχώλυδαν ἐνέχυρα λαμβάνεσϑαι πρὸς δάνειον, 

5 τοὺς δὲ τούτοις χρηδομένους συνεχώρησαν ἀγωγί- 

μους εἶναι. 
Ὑπῆρχε δὲ καὶ περὶ τῶν κλεπτῶν νόμος παρ᾽ 80 

Αἰγυπτίοις ἰδιώτατος. ἐκέλευε γὰρ τοὺς μὲν βουλο- 

μένους ἔχειν ταύτην τὴν ἐργασίαν ἀπογράφεσϑαι 
10 πρὸς τὸν ἀρχίρωρα, καὶ τὸ κλαπὲν ὁμολόγως ἀνα- 

φέρειν παραχρῆμα πρὸς ἐκεῖνον, τοὺς δὲ ἀπολέσαν- 
τας παραπλησίως ἀπογράφειν αὐτῷ καϑ᾽ ἕκαστον 

91 τῶν ἀπολωλότων, προστιϑέντας τόν τε τόπον καὶ 
τὴν ἡμέραν καὶ τὴν ὥραν xc9' ἣν ἀπώλεσεν. τούτῳ 

16 0à τῷ τρόπῳ πάντων ἑτοίμως εὑρισκομένων, ἔδει 
τὸν ἀπολέσαντα τὸ τέταρτον μέρος τῆς ἀξίας δόντα 

κτήσασϑαι τὰ ἑαυτοῦ μόνα. ἀδυνάτου γὰρ ὄντος 
τοῦ πάντας ἀποστῆσαι τῆς κλοπῆς εὗρε πόρον ὃ 
νομοϑέτης δι᾿ οὗ πᾶν τὸ ἀπολόμενον σωϑήσεται 

30 μικρῶν διδομένων λύτρων. 

Γαμοῦσι δὲ παρ᾽ Αἰγυπτίοις ol μὲν ἱερεῖς μίαν, : 
τῶν δ᾽ ἄλλων ὅσας ἂν ἕκαστος προαιρῆται" καὶ τὰ 
γεννώμενα πάντα τρέφουσιν ἐξ ἀνάγκης ἕνεκα τῆς 

πολυανϑρωπίας, ὧς ταύτης μέγιστα συμβαλλομένης 
36 πρὸς εὐδαιμονίαν χώρας τε καὶ πόλεων, νόϑον δ᾽ 

οὐδένα τῶν γεννηθέντων νομίζουσιν, οὐδ᾽ ἂν ἐξ 
ἀργυρωνήτου μητρὸς γεννηϑῇ᾽ καϑόλου γὰρ ὑπει- 

8 μὲν Dindorf, μὴ D, om. vulg. 11 δὲ] τε D 14 ἀπώ- 
λεσαν Bekker, ἀπέβαλε 1]. : 

c 

9 
p 

w^ 
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λήφασι τὸν πατέρα μόνον αἴτιον εἶναι τῆς γενέσεως, 
τὴν δὲ μητέρα τροφὴν καὶ χώραν [μόνον] παρέχε- 

σϑαι τῷ βρέφει, καὶ τῶν δένδρων ἄρρενα μὲν κα- 
λοῦσι τὰ καρποφόρα, ϑήλεα δὲ τὰ μὴ φέροντα τοὺς 

5 καρπούς, ἐναντίως τοῖς Ἔλλησι. τρέφουσι δὲ τὰ 5 
παιδία μετά τινος εὐχερείας ἀδαπάνου καὶ παντελῶς 
ἀπίστου ἑψήματα γὰρ αὐτοῖς χορηγοῦσιν ἔκ τινὸς 

εὐτελείας ἑτοίμης γινόμενα, καὶ τῶν ἐκ τῆς βύβλου 
πυϑμένων τοὺς δυναμένους εἰς τὸ πῦρ ἐγκρύβεσϑαι, 

καὶ τῶν ῥιζῶν καὶ τῶν καυλῶν τῶν ἑλείων τὰ μὲν 10 
ὠμά, τὰ δ᾽ ἕψοντες, τὰ δ᾽ ὀπτῶντες, διδόασιν. ἀν- 
υποδήτων δὲ καὶ γυμνῶν τῶν πλείστων τρεφομένων 
διὰ τὴν εὐκρασίαν τῶν τόπων, τὴν πᾶδαν δαπάνην 
oí γονεῖς, ἄχρι ἂν εἰς ἡλικίαν ἔλϑῃ τὸ τέκνον, οὐ 

πλείω ποιοῦσι δραχμῶν εἴκοσι. δι’ ὃς αἰτίας μάλιστα 15 
τὴν Αἴγυπτον συμβαίνει πολυανϑρωπίᾳ διαφέρειν, 

καὶ διὰ τοῦτο πλείστας ἔχειν μεγάλων ἔργων κατα- 

6xevag. . 
81 Παιδεύουσι δὲ τοὺς υἱοὺς oí μὲν ἱερεῖς yodyu- 

ματα διττά, τά τε ἱερὰ καλούμενα καὶ τὰ κοινο- 30 

τέραν ἔχοντα τὴν μάϑησιν. γεωμετρίαν δὲ καὶ τὴν 
4 ἀριϑμητικὴν ἐπὶ πλέον ἐκπονοῦσιν. ὁ μὲν γὰρ πο- 
ταμὸς κατ᾽ ἐνιαυτὸν ποικίλως μεταδχηματίξων τὴν 

χώραν πολλὰς καὶ παντοίας ἀμφισβητήδεις ποιεῖ 
περὶ τῶν ὕρων τοῖς γειτνιῶσι, ταύτας δ᾽ οὐ ῥάδιον 25 
ἀκριβῶς ἐξελέγξαι μὴ γεωμέτρου τὴν ἀλήϑειαν ἐκ 

3 τῆς ἐμπειρίας μεϑοδεύσαντος. ἡ δ᾽ ἀριϑμητικὴ πρός 
τε τὰς κατὰ τὸν βίον οἰκονομίας αὐτοῖς χρησιμεύει 

e 

2 uóvov om. II 19 τῶν πλείστων καὶ γυμνῶν vulg. 
21 δὲ] τε D. 
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καὶ πρὸς τὰ γεωμετρίας ϑεωρήματα, πρὸς δὲ τού- 
τοις οὐκ ὀλίγα συμβάλλεται καὶ τοῖς τὰ περὶ τὴν 

ἀστρολογίαν ἐκπονοῦσιν. ἐπιμελοῦς γὰρ, εἰ καὶ παρά 
τισιν ἄλλοις, καὶ παρ᾽ Αἰγυπτίοις παρατηρήσεως 

5 τυγχάνουσιν αἵ τῶν ἄστρων τάξεις τε καὶ κινήσεις" 
92 καὶ τὰς μὲν περὶ ἑκάστων ἀναγραφὰς ἐξ ἐτῶν ἀπί- 

στων τῷ πλήϑει φυλάττουσιν, ἐκ παλαιῶν χρόμων 

ἐξηλωμένης παρ᾽ αὐτοῖς τῆς περὶ ταῦτα σπουδῆς, 
τὰς δὲ τῶν πλανήτων ἀστέρων κινήδεις καὶ περι- 

10 όδους καὶ στηριγμούς, ἔτι δὲ τὰς ἑκάστου δυνάμεις 

πρὸς τὰς τῶν ξῴων γενέδεις, τίνων εἰσὶν ἀγαϑῶν ἢ 

κακῶν ἀπεργαστικαί, φιλοτιμότατα παρατετηρήκασι. 

καὶ πολλάκις μὲν τοῖς ἀνθρώποις τῶν αὐτοῖς μελ- 

λόντων ἀπαντήσεσθαι κατὰ τὸν βίον προλέγοντες 
15 ἐπιτυγχάνουσιν, οὐκ ὀλιγάκις δὲ καρπῶν φϑορὰς ἢ 

τοὐναντίον πολυχαρπίας, ἔτι δὲ νόσους κοινὰς ἀν- 

ϑρώποις ἢ βοσκήμασιν ἐδομένας προσημαίνουσι, 

σεισμούς τε καὶ κατακλυσμοὺς καὶ κομητῶν ἀστέρων 

ἐπιτολὰς καὶ πάντα τὰ τοῖς πολλοῖς ἀδύνατον ἔχειν 

20 δοκοῦντα τὴν ἐπίγνωσιν, ἔκ πολλοῦ χρόνου παρατη- 

ρήδεως γεγενημένης, προγινώσχουσι. φασὶ δὲ καὶ 
τοὺς ἐν Βαβυλῶνι Χαλδαίους, ἀποίκους «“ἰγυπτίων 

ὄντας. τὴν δόξαν ἔχειν τὴν περὶ τῆς ἀστρολογίας 

παρὰ τῶν ἱερέων μαϑόντας τῶν Αἰγυπτίων. τὸ δ᾽ 
25 ἄλλο πλῆϑος τῶν Αἰγυπτίων ἐκ παίδων μανϑάνει 

παρὰ τῶν πατέρων ἢ συγγενῶν τὰς περὶ ἕκαστον 
βίον ἐπιτηδεύσεις, καϑάπερ προειρήκαμεν. γράμματα 

1 καὶ τὰ πρὸς γεωμετρίαν D 8 ἐπιμελῶς libri, corr. 
Dind. 6 uiv om. F 9. δὲ scripsi, ve libri 18 τῶν 
αὐτοῖς u.] περὶ τῶν μ. CF 20 πολλοῦ χρόνου] πολυχρονίου F. 

6 
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δ᾽ ἐπ’ ὀλίγον διδάσκουσιν οὐχ ἅπαντες, ἀλλ᾽ οἵ τὰς 
τέχνας μεταχειριξόμενοι μάλιστα. παλαίστραν δὲ καὶ 
μουσικὴν οὐ νόμιμόν ἐστι παρ᾽ αὐτοῖς μανϑάνειν" 
ὑπολαμβάνουσι γὰρ ἐκ μὲν τῶν καϑ’ ἡμέραν ἐν τῇ 
παλαίστρᾳ γυμνασίων τοὺς νέους οὐχ ὑγέξιαν ἕξειν, 
ἀλλὰ ῥώμην ὀλιγοχρόνιον καὶ παντελῶς ἐπικίνδυνον, 
τὴν δὲ μουσικὴν νομίζουσιν οὐ μόνον ἄχρηστον 
ὑπάρχειν, ἀλλὰ καὶ βλαβεράν, ὡς [ἂν] ἐκϑηλύνουσαν 
τὰς τῶν ἀκουόντων ψυχάς. 

Τὰς δὲ νόσους προκαταλαμβανόμενοι ϑεραπεύ- 
ovo, τὰ σώματα κλυσμοῖς καὶ νηστείαις καὶ ἐμέτοις, 
ἐνίοτε μὲν καϑ' ἑκάστην ἡμέραν, ἐνίοτε δὲ τρεῖς ἢ 
τέτταρας ἡμέρας διαλείποντες. φασὶ γὰρ πάδης 

τροφῆς ἀναδοϑείσης τὸ πλέον εἶναι περιττόν, ἀφ᾽ 

οὗ γεννᾶσϑαι τὰς νόσους" ὥστε τὴν προειρημένην 
ϑεραπείαν ἀναιροῦσαν τὰς ἀρχὰς τῆς νόσου μάλιστ᾽ 
ἂν παρασκευάσαι τὴν ὑγίξδιαν. κατὰ δὲ τὰς στρα- 

τείας καὶ τὰς ἐπὶ τῆς χώρας ἐχδημίας θεραπεύονται 

πάντες οὐδένα μισϑὸν ἰδίᾳ διδόντες" οἷ γὰρ ἰατροὶ 
τὰς μὲν τροφὰς ἐκ τοῦ κοινοῦ λαμβάνουσι, τὰς δὲ 
ϑεραπείας προσάγουσι κατὰ νόμον ἔγγραφον, ὑπὸ 

πολλῶν καὶ δεδοξασμένων ἰατρῶν ἀρχαίων συγγε- 

γραμμένον. κἂν τοῖς ἐκ τῆς ἱερᾶς βίβλου νόμοις 
ἀναγινωσκομένοις ἀκολουϑήδαντες ἀδυνατήσωσι σῶ- 
σαι τὸν κάμνοντα, ἀϑῷοι παντὸς ἐγκλήματος ἀπο- 

λύονται, ἐὰν δέ τι παρὰ τὰ γεγραμμένα ποιήσωσι, 

1 διδάσκονται Reiske (cf. p. 186, 19) 7 δὲ] τε D 
ἂν del. Hertlein 9 ἀκουόντων} ἀνδρῶν II 17 τὴν 

εἷς D 18 ἐπὶ om. F, ἐκ vel ἀπὸ Reiske — 21 ὑπὸ Din- 
dorf, ἀπὸ libri 26 τι om. vulg. 

Qu 
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ϑανάτου κρίσιν ὑπομένουσιν, ἡγουμένου τοῦ νομο- 

ϑέτου τῆς ἐκ πολλῶν χρόνων παρατετηρημένης ϑερα- 

πείας καὶ συντεταγμένης ὑπὸ τῶν ἀρίστων τεχνιτῶν 
ὀλίγους ἂν γενέσϑαι συνετωτέρους. 

ὅ Περὶ δὲ τῶν ἀφμερωμένων ξῴων κατ᾽ Αἴγυπτον 55 
εἰκότως φαίνεται πολλοῖς παράδοξον τὸ γινόμενον 

καὶ ξητήσεως ἄξιον. σέβονται γὰρ ἔνια τῶν ξῴων 

“Αἰγύπτιοι καϑ' ὑπερβολὴν οὐ ζῶντα μόνον. ἀλλὰ 
καὶ τελευτήσαντα, οἷον αἰλούρους καὶ τοὺς ἰχνεύ- 

10 μονας καὶ κύνας, ἔτι δ᾽ ἱέρακας καὶ τὰς καλουμένας 

παρ᾽ αὐτοῖς ἴβεις, πρὸς δὲ τούτοις τούς τε λύκους 

καὶ τοὺς κροκοδείλους καὶ ἕτερα τοιαῦτα πλείω, περὶ 
ὧν τὰς αἰτίας ἀποδιδόναι πειρασόμεϑα, βραχέα πρό- 
τερον ὑπὲρ αὐτῶν διελθόντες. πρῶτον μὲν γὰρ 

15 ἑκάστῳ γένει τῶν σεβασμοῦ τυγχανόντων ξῴων 
ἀφιέρωται χώρα φέρουσα πρόσοδον ἀρκοῦσαν εἰς 
ἐπιμέλειαν καὶ τροφὴν αὐτῶν᾽ ποιοῦνται δὲ καὶ 
ϑεοῖς τισιν εὐχὰς ὑπὲρ τῶν παίδων o( κατ᾽ 4ἴγυ- 
πτον τῶν ἐκ τῆς νόσου σωϑέντων᾽ ξυρήσαντες γὰρ 

80 τὰς τρίχαρ καὶ πρὸς ἀργύριον ἢ χρυσίον στήδαντες 
διδόασι τὸ νόμισμα τοῖς ἐπιμελομένοις τῶν προειρη- 

μένων ξῴων. οἵ δὲ τοῖς μὲν ἱέραξι κρέα κατατέμνον- : 
τες καὶ προσκαλούμενοι μεγάλῃ τῇ φωνῇ πετομένοις 

ἀναρρίπτουσι, μέχρι ἂν δέξωνται. τοῖς δ᾽ αἰλούροις 
85 καὶ τοῖς ἐχνεύμοσι καταϑρύπτοντες τοὺς ἄρτους εἰς 

γάλα καὶ ποππύξοντες παρατιϑέασιν ἢ τῶν ἰχϑύων 

τῶν ἐκ τοῦ Νείλου κατατέμνοντες ὠμῶς σιτίξουδιν᾽ 

| 9 olov] τούς τε add. II ἰχνεύμονας] καὶ νυφίτξας 
add. F 14 διαλεχϑέντες ΠΙ 16 πρόσοδον φέρουσα vulg. 
18 παιδίων vulg. 21 ὁμῶς om. CF 
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ὡσαύτως δὲ καὶ τῶν ἄλλων ξῴων ἑκάστῳ γένει τὴν 

ἁρμόξουδαν τροφὴν χορηγοῦσι. τὰς δὲ γινομένας 

περὶ ταῦτα λειτουργίας οὐχ οἷον ἐκκλίνουσιν ἢ τοῖς 

ὄχλοις γενέσϑαι καταφανεῖς ἐπαιδχύνονται, τούὐναν- 

τίον δ᾽ ὡς περὶ τὰς μεγίστας τῶν ϑεῶν γινόμενοι τιμὰς 

δσεμνύνονται καὶ μετὰ σημείων ἰδίων περιέρχονται 
τὰς πόλεις καὶ τὴν χώραν. πόρρωϑεν δ᾽ ὄντες φανε- 
gol τίνων ξῴων ἔχουσι τὴν ἐπιμέλειαν, ὑπὸ τῶν 
ἀπαντώντων προδκυνοῦνται καὶ τιμῶνται. ὅταν δ᾽ 
ἀποϑάνῃ τι τῶν εἰρημένων, δινδόνι κατακαλύψαν- 
τὲς καὶ μετ᾽ οἰμωγῆς τὰ στήϑη καταπληξάμενοι 
φέρουσιν εἰς τὰς ταριχείας" ἔπειτα ϑεραπευϑέντων 

αὐτῶν κεδρίᾳ καὶ τοῖς δυναμένοις εὐωδίαν παρέχε- 
σϑαι καὶ πολυχρόνιον τοῦ σώματος τήρησιν ϑάπτου- 
σιν ἐν ἱεραῖς ϑήκαις. ὃς δ᾽ ἂν τούτων τι τῶν ξῴων 

ἑκὼν διαφϑείρῃ, ϑανάτῳ περιπίπτει, πλὴν ἐὰν 
αἴλουρον ἢ τὴν ἶβιν ἀποκτείνῃ ταῦτα δὲ ἐάν τε 
ἑκὼν ἐάν τε ἄκων ἀποχτείνῃ, πάντως ϑανάτῳ περι- 
πίπτει, τῶν ὄχλων συντρεχόντων καὶ τὸν πράξαντα 

δεινότατα διατιϑέντων, καὶ τοῦτ᾽ ἐνίοτε πραττόντων 
ἄνευ κρίδεως. διὰ δὲ τὸν ἐπὶ τούτοις φόβον οἵ 
ϑεασάμενοι τεϑνηκός τι τούτων τῶν ξῴων ἀποστάν- 

τες μακρὰν βοῶσιν ὀδυρόμενοί τε καὶ μαρτυρόμενοι 

κατειλῆφϑαι [αὐτὸ] τετελευτηκός. οὕτω δ᾽ ἐν ταῖς 

5 

94 

20 

τῶν ὄχλων ψυχαῖς ἐντέτηκεν ἧ πρὸς τὰ ξῷα ταῦτα 25 

δεισιδαιμονία καὶ τοῖς πάϑεσιν ἀμεταϑέτως ἕκαστος 
διάκειται πρὸς τὴν τούτων τιμήν, ὥστε καὶ καϑ᾽ ὃν 

. 5 dg περὶ Dindorf, ὥσπερ siclibri 9 ἀπαντώντων Wess., 
τῶν C, αὐτῶν G, ἁπάντων cet. 15 ἐν om. D 2834 αὐτὸ 
Reiske, om. D, τὸ vulg. — 25 ὄχλων] ἀνθρώπων II. 
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χρόνον Πτολεμαῖος μὲν ὁ βασιλεὺς ὑπὸ Ῥωμαίων 
οὔπω προδηγόρευτο φίλος. οἱ δ᾽ ὄχλοι πᾶσαν εἰσ- 

ἐφέροντο δπουδὴν ἐκϑεραπεύοντες τοὺς παρεπιδη- 
μοῦντας τῶν ἀπὸ τῆς Ἰταλίας καὶ σπεύδοντες μη- 

5 δεμίαν ἀφορμὴν ἐγκλήματος ἢ πολέμου δοῦναι διὰ 
τὸν φόβον, ἀποκτείναντος Ῥωμαίου τινὸς αἴλουρον, 
καὶ τοῦ πλήϑους συνδραμόντος ἐπὶ τὴν οἰκίαν τοῦ 

πράξαντος. οὔϑ᾽ οἵ πεμφϑέντες ὑπὸ τοῦ βασιλέως 
ἄρχοντες ἐπὶ τὴν παραίτησιν οὔϑ᾽ ὁ κοινὸς ἀπὸ 

10. τῆς Ῥώμης φόβος ἴσχυσεν ἐξελέσϑαι τῆς τιμωρίας 

τὸν ἄνϑρωπον, καίπερ ἀκουσίως τοῦτο πεπραχότα' 

καὶ τοῦτ᾽ οὐκ ἐξ ἀκοῆς ἡμεῖς ἱστοροῦμεν, ἀλλ᾽ 
αὐτοὶ κατὰ τὴν γεγενημένην ἡμῖν ἐπιδημίαν κατ᾽ 
“ἴγυπτον ἑορακότες. ἀπίστων δὲ φαινομένων πολ- 

15 λοῖς τῶν εἰρημένων καὶ μύϑοις παραπλησίων πολλῷ 

παραδοξότερα φανήσεται τὰ μετὰ ταῦτα ῥηθησόμενα. 
λιμῷ γάρ ποτε πιεξομένων τῶν κατ᾽ Αἴγυπτόν φασι 
πολλοὺς ἀλλήλων μὲν ἄἅψασϑαι διὰ τὴν ἔνδειαν, 

τῶν δ᾽ ἀφιερωμένων ξῴων τὸ παράπαν μηδ᾽ αἰτίαν 
80 ὄχεῖν μηδένα προδενηνέχϑαι. ἀλλὰ μήν γε καὶ καϑ' . 

ἣν ἂν οἰκίαν εὑρεϑῇ κύων τετελευτηκώς, ξυρῶνταε 
πάντες οἱ κατ᾽ oixov ὄντες ὅλον τὸ σῶμα καὶ ποι- 

οὔνται πένϑος, καὶ τὸ τούτου ϑαυμασιώτερον, ἐὰν 
οἶνος ἢ Gírog ἥ τι τῶν πρὸς τὸν βίον ἀναγκαίων 

25 τυγχάνῃ κείμενον ἐν τοῖς οἰκήμασιν οὗ τὸ ξῆν ἐξ- 
ἕλιπέ τι τῶν ϑηρίων, οὐκ ἂν ἔτι χρήδσασϑαι πρὸς 

95 οὐδὲν αὐτοῖς ὑπομείνειαν. κἂν ἐν ἄλλῃ χώρᾳ που 

στρατευόμενοι τύχωσι, λυτρούμενοι τοὺς αἰλούρους 

2 προσηγορεύετο vulg. 4 τῶν ἀπὸ om. D 22 ὄντες 
del. Eichst. 98 λυπούμενοι vulg. 
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καὶ τοὺς ἱέρακας κατάγουσιν εἰς Αἴγυπτον" καὶ τοῦτο 

πράττουσιν ἐνίοτε τῶν ἐφοδίων αὐτοὺς ὑπολιπόν- 
των. τὰ δὲ γινόμενα περὶ τὸν Ἄπιν τὸν ἐν Μέμφει 
[ποικίλον] καὶ τὸν Μνεῦιν τὸν ἐν Ἡλιουπόλει καὶ 
τὰ περὶ τὸν τράγον τὸν ἐν Μένδητι, πρὸς δὲ τού- 
τοις τὸν κροχόδειλον τὸν κατὰ τὴν Μοίριδος λίμνην 

καὶ τὸν λέοντα τὸν τρεφόμενον ἐν τῇ καλουμένῃ 
“Μεόντων πόλει, καὶ πολλὰ τοιαῦϑ'᾽ ἕτερα, διηγήσα- 
όϑαι μὲν εὐχερές, ἀπαγγείλαντα δὲ πιστευϑῆναι παρὰ 
τοῖς μὴ τεϑεαμένοις δύσκολον. ταῦτα γὰρ ἐν ἱεροῖς 
μὲν περιβόλοις τρέφεται, ϑεραπεύουσι δ᾽ αὐτὰ πολλοὶ 
τῶν ἀξιολόγων ἀνδρῶν τροφὰς διδόντες τὰς πολυ- 

τελεστάτας᾽ σεμίδαλιν γὰρ ἢ χόνδρον ἕψοντες ἐν 

γάλακτι καὶ πέμματα παντοδαπὰ μέλιτι φυρῶντες, 
καὶ κρέα χήνεια τὰ μὲν ἕψοντες, τὰ δ᾽ ὀπτῶντες 
ἀνεκλείπτως χορηγοῦσι, τοῖς δ᾽ ὠμοφάγοις πολλὰ 
τῶν ὀρνέων ϑηρεύοντες παραβάλλουσι, καὶ τὸ καϑ- 
όλου μεγάλην εἰσφέρονται σπουδὴν εἰς τὴν πολυ- 

τέλειαν τῆς τροφῆς. λουτροῖς τε χλιαροῖς χρώμενοι 

καὶ μύροις τοῖς κρατίστοις ἀλείφοντες καὶ παντο- 
δαπὰς εὐωδίας ϑυμιῶντες οὐ διαλείτουσι, στρωμνάς 
τε τὰς πολυτελεστάτας καὶ κόσμον εὐπρεπῆ χορη- 

γοῦσι, καὶ τῶν συνουσιῶν ὕπως τυγχάνῃ κατὰ φύδιν 
φροντίδα ποιοῦνται τὴν μεγίστην, πρὸς δὲ τούτοις 
ὁμοφύλους ϑηλείας ἑκάστῳ τῶν ξῴων τὰς εὐειδε- 
στάτας συντρέφουσιν. ὃς παλλακέδας προσαγορεύουσι 

καὶ ϑεραπεύουδι ταῖς μεγίσταις δαπάναις καὶ λει- 

1 ἀπάγουσιν vulg. 4 ποικίλον om. C 6 τὸν ἐν τῇ 
M. λίωνῃ 1 Mvoidog F — 1 καλουμένῃ om. vulg. 22 
ἐκπρεπῆῇ malim 927 μεγίσταις] ὑπερβαλλούσαις D. 

5 

imt. 0 
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τουργίαις. ἐὰν δὲ τελευτήσῃ τι, πενθοῦσι μὲν ἴσα 
τοῖς ἀγαπητῶν τέκνων στερομένοις, ϑάπτουσι δὲ οὐ 
κατὰ τὴν ἑαυτῶν δύναμιν, ἀλλὰ πολὺ τὴν ἀξίαν 

τῆς ἑαυτῶν οὐσίας ὑπερβάλλοντες. μετὰ γὰρ τὴν 
5᾽4λεξάνδρου τελευτήν, Πτολεμαίου τοῦ “Μάγου παρει- 
ληφότος ἄρτι τὴν Αἴγυπτον, ἔτυχεν ἐν Μέμφει τε- 
λευτήσας ὃ zug γήρα᾽ ὃ δὲ τὴν ἐπιμέλειαν ἔχων 
αὐτοῦ τήν τε ἡτοιμασμένην χορηγίαν, οὖσαν πάνυ 
πολλήν, εἰς ταφὴν ἅπασαν ἐδαπάνηδε καὶ παρὰ τοῦ 

10 Πτολεμαίου πεντήκοντα ἀργυρίου τάλαντα προσ- 

ἐδανείσατο. καὶ xo9' ἡμᾶς δέ τινες τῶν τὰ ξῷα 

ταῦτα τρεφόντων εἰς τὰς ταφὰς αὐτῶν οὐκ ἔλαττον 

τῶν ἑκατὸν ταλάντων δεδαπανήκχασιν. 
Προσϑετέον δὲ τοῖς εἰρημένοις τὰ λειπόμενα 85 

15 τῶν γινομένων περὶ τὸν ἱερὸν ταῦρον τὸν ὀνομαξό- 
μενον ᾿ἅπιν. ὅταν γὰρ τελευτήσας ταφῇ μεγαλο- 

πρεπῶς, ξητοῦσιν οἵ περὶ ταῦτ᾽ ὄντες ἱερεῖς μόσχον 

ἔχοντα κατὰ τὸ δῶμα παράδημα τὰ παραπλήσια τῷ 

96 προύπάρξαντι᾽ ὅταν δ᾽ εὑρεϑῇ, τὰ μὲν πλήϑη τοῦ 
20 πένϑους ἀπολύεται, τῶν δ᾽ ἱερέων οἷς ἐστιν ἐπι- 

μελὲς ἄγουσι τὸν μόσχον τὸ μὲν πρῶτον εἰς Νείλου 
πόλιν, ἐν Jj τρέφουσιν αὐτὸν ἐφ᾽ ἡμέρας τετταρά- 
κοντα, ἔπειτ᾽ εἰς ϑαλαμηγὸν ναῦν οἴκημα xexovoo- 
μένον ἔχουσαν ἐμβιβάσαντες ὡς ϑεὸν ἀνάγουσιν εἰς 

25 Μέμφιν εἰς τὸ τοῦ Ηφαίστου τέμενος. ἐν δὲ ταῖς 

προειρημέναις τετταράκονθ ἡμέραις μόνον ὁρῶσιν 
αὐτὸν αἱ γυναῖκες κατὰ πρόσωπον ἱστάμεναι καὶ 
δεικνύουσιν ἀνασυράμεναι τὰ ἑαυτῶν γεννητικὰ 

1 τι Dindorf, τὰς libri πενθοῦσι] ποιοῦσι II 7 γη- 
ραιὸς CDF (II 84,6 88,6). 

1 
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2. » μόρια, τὸν δ᾽ ἄλλον χρόνον ἅπαντα κεκωλυμένον 
4 ἐστὶν εἰς ὄψιν αὐτὰς ἔρχεσϑαιν τούτῳ τῷ ϑεῷ. τῆς 

δὲ τοῦ βοὸς τούτου τιμῆς αἰτίαν ἔνιοι φέρουσι A£- 
yovreg ὅτι τελευτήσαντος Ὀσίριδος εἰς τοῦτον ἡ 

ψυχὴ μετέστη, καὶ διὰ ταῦτα διατελεῖ μέχρι τοῦ 5 
νῦν ἀεὶ κατὰ τὰς ἀναδείξεις αὐτοῦ μεϑισταμένη 

5 πρὸς τοὺς μεταγενεστέρους᾽ ἔνιοι δὲ λέγουσι τελευ- 

τήσαντος Ὀσίριδος, ὑπὸ Τυφῶνος τὰ μέλη συναγα- 
γοῦσαν τὴν Ἶσιν εἰς βοῦν ξυλίνην ἐμβαλεῖν βύσσινα 

περιβεβλημένην, καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὴν πόλιν ὀνο- τὸ 
μασϑῆναι Βούσιριν. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα μυϑολογοῦσι 
περὶ τοῦ Ἄπιδος, ὑπὲρ ὧν μακρὸν ἡγούμεϑα τὰ 
καϑ' ἕκαστον διεξιέναι. 

86 Πάντα δὲ ϑαυμάσια καὶ μείξω πίστεως ἐπιτε- 
λοῦντες oí κατ᾽ Αἴγυπτον sig τὰ τιμώμενα ξῷα πολ- 15 
λὴν ἀπορίαν παρέχονται τοῖς τὰς αἰτίας τούτων 

2 ξητοῦσιν. οἵ μὲν οὖν ἱερεῖς αὐτῶν ἀπόρρητόν τι 
δόγμα περὶ τούτων ἔχουσιν, ὃ προειρήκαμεν ἐν τοῖς 
ϑεολογουμένοις ὑπ᾽ αὐτῶν, οἱ δὲ πολλοὶ τῶν Aiyv- 
πτίων τρεῖς αἰτίας ταύτας ἀποδιδόασιν, ὧν τὴν μὲν 30 

πρώτην μυϑώδη παντελῶς καὶ τῆς ἀρχαϊκῆς ἁπλό- 

8 τητος οἰκείαν. φασὶ γὰρ τοὺς ἐξ ἀρχῆς γενομένους 

ϑεούς, ὀλίγους ὄντας καὶ κατισχυομένους ὑπὸ τοῦ 
πλήϑους καὶ τῆς ἀνομίας τῶν γηγενῶν ἀνθρώπων, 

ὁμοιωϑῆναί τισι ξῴοις, καὶ διὰ τοῦ τοιούτου τρό- 96 
που διαφυγεῖν τὴν ὠμότητα καὶ βίαν αὐτῶν" ὕστε- 

οον δὲ τῶν κατὰ τὸν κόσμον πάντων κρατήσαντας, 

ὅ ψυχ ἢ] αὐτοῦ add. vulg. διετέλει D 9 βυσσίνῃ 
DF(O); dos malim 12 ὧν] οὗ D τὰ Hertlein, τὸ libri 
14 μείξω] ἄξια D 19 ὑπ᾽ αὐτῶν om. II. 
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καὶ τοῖς αἰτίοις τῆς ἐξ ἀρχῆς σωτηρίας χάριν ἀπο- 

διδόντας, ἀφιερῶσαι τὰς φύσεις αὐτῶν οἷς ἀφω- 

μοιώϑησαν, καὶ καταδεῖξαι τοῖς ἀνθρώποις τὸ τρέ- 

φειν μὲν ζῶντα πολυτελῶς, ϑάπτειν δὲ τελευτήσαντα. 
5 δευτέραν δὲ λέγουσιν αἰτίαν, ὅτι τὸ παλαιὸν οἵ 
κατ᾽ Αἴγυπτον διὰ τὴν ἀταξίαν τὴν ἐν τῷ στρατο- 

91 πέδῳ πολλαῖς μάχαις ὑπὸ τῶν πλησιοχώρων ἡττη- 
ϑέντες ἐπενόησαν σύνϑημα φορεῖν ἐπὶ τῶν ταγμά- 
των. φασὶν οὖν κατασκευάσαντας εἰκόνας τῶν ξῴων 

10 ἃ νῦν τιμῶσι, καὶ πήξαντας ἐπὶ Govvíov, φορεῖν 

τοὺς ἡγεμόνας, καὶ διὰ τούτου τοῦ τρόπου γνωρί- 
ξειν ἕκαστον ἧς εἴη συντάξεως" μεγάλα δὲ συμβαλ- 
λομένης αὐτοῖς τῆς διὰ τούτων εὐταξίας πρὸς τὴν 
νίκην, δόξαι τῆς σωτηρίας αἴτια γεγονέναι và Go 

15 χάριν οὖν αὐτοῖς τοὺς ἀνθρώπους ἀποδοῦναι βου- 
λομένους εἰς ἔϑος κατατάξαι τῶν εἰκασϑέντων τότε 
μηδὲν κτείνειν, ἀλλὰ δεβομένους ἀπονέμειν τὴν 

προειρημένην ἐπιμέλειαν καὶ τιμήν. τρίτην δ᾽ αἰτίαν 81 
φέρουσι τῆς ἀμφισβητήσεως τῶν ξῴων τὴν χρείαν, 

20 ἣν ἕκαστον αὐτῶν προσφέρεται πρὸς τὴν ὠφέλειαν 
τοῦ κοινοῦ βίου καὶ τῶν ἀνθρώπων. τὴν μὲν γὰρ 
ϑήλειαν βοῦν ἐργάτας τίκτειν καὶ τὴν ἐλαφρὰν τῆς 
γῆς ἀροῦν, τὰ δὲ πρόβατα δὶς μὲν τίκτειν καὶ τοῖς 
ἐρίοις τὴν σκέπην ἅμα καὶ τὴν εὐσχημοσύνην περι- 

56 ποιεῖν, τῷ δὲ γάλακτι καὶ τῷ τυρῷ τροφὰς παρ- 
ἔχεσϑαι προσηνεῖς ἅμα καὶ δαψιλεῖς. τὸν δὲ κύνα 
πρός τὲ τὰς ϑήρας εἶναι χρήσιμον καὶ πρὸς τὴν 
φυλακήν᾽ διόπερ τὸν ϑεὸν τὸν παρ᾽ αὐτοῖς καλού- 

10 ἃ] ὧν Ο 12 τάξεως C μέγα D 20 προφέρε- 
ται Ὁ 84 ἅμα om. Ὁ 26 ἅμα δὲ καὶ D — 27 τε om. D. 

Dioponvs I. 10 

to 
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μενον "Avovfuv παρεισάγουσι κυνὸς ἔχοντα κεφαλήν, 
ἐμφαίνοντες ὅτι σώματοφύλαξ ἦν τῶν περὶ τὸν 

8 Ὄσιριν καὶ τὴν Ἶσιν. ἔνιοι δέ φασι τῆς Ἴσιδος προ- 
ηγουμένους τοὺς κύνας x«9' ὃν καιρὸν ἐξήτει τὸν 
Ὄσιριν, τά τε ϑηρία καὶ τοὺς ἀπαντῶντας ἀπείργειν, 
τι δ᾽ εὐνοϊκῶς διακειμένους συξητεῖν ὠρυομένους" 

διὸ καὶ τοῖς Ἰσείοις προπορεύεσϑαι τοὺς κύνας 

κατὰ τὴν πομπήν, τῶν καταδειξάντων τοῦτο τὸ 

νόμιμον σημαινόντων τὴν παλαιὰν τοῦ ξῴου χάριν. 
4 καὶ τὸν μὲν αἴλουρον πρός vc τὰς ἀσπίδας ϑανάσιμα 
δακνούσας εὔϑετον ὑπάρχειν καὶ τἄλλα δάκετα τῶν 

ἑρπετῶν, τὸν δ᾽ ἰχνεύμονα τῶν κροκοδείλων παρα- 

τηροῦντα τοὺς γόνους τὰ καταληφϑέντα τῶν düv 

συντρίβειν, καὶ ταῦτ᾽ ἐπιμελῶς καὶ φιλοτίμως ἐνερ- 
5 γεῖν μηδὲν ὠφελούμενον. τοῦτο δ᾽ εἰ μὴ συνέβαινε 
γίνεσϑαι, διὰ τὸ πλῆϑος τῶν γεννωμένων ϑηρίων 
ἄβατον ἂν γενέσϑαι τὸν ποταμόν. ἀπόλλυσϑαι δὲ 
καὶ τοὺς κροκοδείλους αὐτοὺς ὑπὸ τοῦ προειρη- 
μένου ξῴου παραδόξως καὶ παντελῶς ἀπιστουμένῃ 
μεϑόδῳ᾽ τοὺς γὰρ ἰχνεύμονας κυλιομένους ἐν τῷ 
πηλῷ χασκόντων αὐτῶν xc9' ὃν ἂν χρόνον ἐπὶ τῆς 
χέρσου καϑεύδωσιν εἰσπηδᾶν διὰ τοῦ στόματος εἰς 
μέσον τὸ σῶμα᾽ ἔπειτα συντόμως τὴν κοιλίαν δια- 
φαγόντας αὐτοὺς μὲν ἀκινδύνως ἐξιέναι. τοὺς δὲ 

6 τοῦτο παϑόντας νεκροὺς ποιεῖν παραχρῆμα. τῶν δ᾽ 
ὀρνέων τὴν μὲν ἶβιν χρησίμην ὑπάρχειν πρός τε 
τοὺς ὄφεις καὶ τὰς ἀκρίδας καὶ τὰς κάμπας, τὸν δ᾽ 

8 ἴσιος D 7 τοὶς Ἰσείοις] τῆς ἴσιος D 11 τἄλλα] 
τὰ add. D 18 καταληφθέντα E, καταλειφϑέντα ceteri 
24 ἀκινδύνους vulg. ; 

5 
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ἱέρακα πρὸς τοὺς σκορπίους καὶ κεράστας καὶ τὰ 
μικρὰ τῶν δακέτων ϑηρίων τὰ μάλιστα τοὺς ἀνθϑρώ- 
πους ἀναιροῦντα. ἔνιοι δὲ λέγουσι τιμᾶσϑαι τὸ 
ξῷον τοῦτο διὰ τὸ τοὺς μάντεις οἰωνοῖς τοῖς ἱέραξι 

5 χρωμένους προλέγειν τὰ μέλλοντα τοῖς Αἰγυπτίοις. 
τινὲς δέ φασιν ἐν τοῖς ἀρχαίοις χρόνοις ἱέρακα 
βιβλίον ἐνεγκεῖν εἰς Θήβας τοῖς ἱερεῦσι φοινικῷ 

ῥάμματι περιειλημένον, ἔχον γεγραμμένας τὰς τῶν 
ϑεῶν ϑεραπείας vs καὶ τιμάς" διὸ καὶ τοὺς ἵἕερο- 

10 γραμματεῖς φορεῖν φοινικοῦν ῥάμμα καὶ πτερὸν (éga- 
κος ἐπὶ τῆς κεφαλῆς. τὸν δ᾽ ἀετὸν Θηβαῖοι τιμῶσι 
διὰ τὸ βασιλικὸν εἶναι δοκεῖν τοῦτο τὸ ξῷον καὶ τοῦ 
Ζιὸς ἄξιον. τὸν δὲ τράγον ἀπεϑέωσαν, καϑάπερ καὶ 88 
παρὰ τοῖς Ἕλλησι τετιμῆσϑαι λέγουσι τὸν Πρίαπον, 

15 διὰ τὸ γεννητικὸν μόριον τὸ μὲν yàg ξῷον εἶναι 
τοῦτο κατωφερέστατον πρὸς τὰς συνουσίας, τὸ δὲ 

μόριον τοῦ σώματος τὸ τῆς γενέσεως αἴτιον τιμᾶσϑαι 

προσηκόντως, ὡς ἂν ὑπάρχον ἀρχέγονον τῆς τῶν 

ξώων φύσεως. καϑόλου δὲ τὸ αἰδοῖον οὐκ A(yv- 
80 πτίους μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων οὐκ ὀλίγους 

καϑιερωκέναι κατὰ τὰς τελετάς, ὡς αἴτιον τῆς τῶν 

ξῴων γενέσεως" τούς τε ἱερεῖς τοὺς παραλαβόντας 
τὰς πατρικὰς ἱερωσύνας κατ᾽ Αἴγυπτον τούτῳ τῷ 

ϑεῷ πρῶτον μυεῖσϑαι. καὶ τοὺς Πᾶνας δὲ καὶ τοὺς 

35 Σατύρους φασὶν ἕνεκα τῆς αὐτῆς αἰτίας τιμᾶσϑαι 
παρ᾽ ἀνθρώποις διὸ καὶ τὰς εἰκόνας αὐτῶν ἀνατι- 

ϑέναι τοὺς πλείστους ἐν τοῖς ἱεροῖς ἐντεταμένας καὶ 

1 πρὸς] πρός τε F' καὶ τοὺς κερ. vulg. 8 ἀναιροῦντα) 
ἐπιτηδεύοντα καὶ ἀναιρρῦύντα D 8 περιειλημμένον D, περι- 
δεδεμένον ΠΠ 9. διὸ] διόπερ vulg. 28 τὰς om. vulg. 

105 
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τῇ τοῦ τράγου φύσει παραπλησίας τὸ γὰρ ξῷῶον 

τοῦτο παραδεδόσϑαι πρὸς τὰς συνουσίας ὑπάρχειν 

ἐνεργέστατον᾽ ἐκείνοις οὖν διὰ ταύτης τῆς ἐμφάσεως 
χάριν ἀποδιδόναι περὶ τῆς πολυτεκνίας τῆς ἑαυτῶν. 
τοὺς δὲ ταύρους τοὺς ἱερούς, λέγω δὲ τόν vs mw 
καὶ τὸν Μνεῦιν, τιμᾶσϑαι παραπλησίως τοῖς ϑεοῖρ, 
Ὀσίριδος καταδείξαντος, ἅμα μὲν διὰ τὴν τῆς γεωρ- 
γίας χρείαν, ἅμα δὲ καὶ διὰ τὸ τῶν εὑρόντων τοὺς 
καρποὺς τὴν δόξαν ταῖς τούτων ἐργασίαις παραδό- 
όιμον γεγονέναι τοῖς μεταγενεστέροις εἰς ἅπαντα 

τὸν αἰῶνα. τοὺς δὲ πυρροὺς βοῦς συγχωφηϑῆναι 

ϑύειν διὰ τὸ δοκεῖν τοιοῦτον τῷ χρώματι γεγονέ- 
ναν Τυφῶνα τὸν ἐπιβουλεύσαντα μὲν Ὀσίριδι, τυ- 

χόντα δὲ τιμωρίας ὑπὸ τῆς Ἴσιδος διὰ τὸν τἀνδρὸς 
φόνον. καὶ τῶν ἀνθρώπων δὲ τοὺς ὁμοχρωμάτους 
τῷ Τυφῶνι τὸ παλαιὸν ὑπὸ τῶν βασιλέων φασὶ 
ϑύεσϑαι πρὸς τῷ τάφῳ τῷ Ὀσίριδος" τῶν μὲν οὖν 
«ἰγυπτίων ὀλίγους τινὰς εὑρίσκεσϑαι πυρρούς, τῶν 

0$ ξένων τοὺς πλείους" διὸ καὶ περὶ τῆς Βουσίριδος 
ξενοκτονίας παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἐνισχῦσαι τὸν μῦ- 
Sov, οὐ τοῦ βασιλέως ὀνομαξομένου Βουσίριδος, 

ἀλλὰ τοῦ Ὀσέριδος τάφου ταύτην ἔχοντος τὴν προσ- 

ηγορίαν κατὰ τὴν τῶν ἐγχωρίων διάλεκτον. τοὺς 
0$ λύχους τιμᾶσϑαι λέγουσι διὰ τὴν πρὸς τοὺς κχύ- 

vog τῆς φύσεως ὁμοιότητα βραχὺ γὰρ διαλάττον- 
τας αὐτοὺς ταῖς φύσεσι ταῖς ἐπιμιξίαις ξωογονεῖν ἐξ 

ἀλλήλων. φέρουσι δ᾽ Αἰγύπτιοι καὶ ἄλλην αἰτίαν 

8 ἐκείνους vulg. ὄὅ τοὺς ἱερούς] ἱερούς D . 9 svso- 
γασίαις Ο 17 τῷ Oc.] vo? Oc. B 27 δὲ καὶ ἄλλην 
αἰτίαν Αἰγύπτιοι vulg. 

ὅ 

to 5 
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τῆς τοῦ ξῴου τούτου τιμῆς μυϑικωτέραν᾽ τὸ γὰρ 
παλαιόν aou τῆς Ἴσιδος μετὰ τοῦ παιδὸς “Ὥρου 
μελλούσης διαγωνίξεσϑαι πρὸς Τυφῶνα παραγενέ- 

όϑαι βοηϑὸν ἐξ GÓov τὸν Ὄσιριν τῷ τέχνῳ καὶ τῇ 
5 γυναικὺ λύκῳ τὴν ὄψιν ὁμοιωϑέντα᾽ ἀναιρεϑέντος 
οὖν τοῦ Τυφῶνος τοὺς κρατήσαντας καταδεῖξαι τι- 
μᾶν τὸ ξῷον οὗ τῆς ὄψεως ἐπιφανείσης τὸ νικᾶν 
ἐπηκολούϑησεν. ἔνιοι δὲ λέγουσι, τῶν Αὐἰϑιόπων 
στρατευσάντων ἐπὶ τὴν «Αἴγυπτον, ἀϑροισϑείσας 

10 παμπληϑεῖς ἀγέλας λύκων ἐκδιῶξαι τοὺς ἐπελϑόν- 

τας ἐκ τῆς χώρας ὑπὲρ πόλιν τὴν ὀνομαξομένην Ἐλε- 
φαντίνην᾽ διὸ καὶ τόν τε νομὸν ἐκεῖνον “υχοπολί- 

την ὀνομασϑῆναι καὶ τὰ ξῷα τὰ προειρημένα τυχεῖν 
τῆς τιμῆς. 

15 “είπεται δ᾽ ἡμῖν εἰπεῖν περὶ τῆς τῶν κροκοδεί- 89 

λων ἀποθεώσεως, ὑπὲρ ἧς οἱ πλεῖστοι διαποροῦσι 
πῶς τῶν ϑηρίων τούτων σαρκοφαγούντων τοὺς ἀν- 

ϑρώπους ἐνομοϑετήϑη τιμᾶν ἴσα ϑεοῖς τοὺς τὰ δει- 

νότατα διατιϑέντας. φασὶν οὖν τῆς χώρας τὴν ὀχυ- 
90 ρότητα παρέχεσϑαι μὴ μόνον τὸν ποταμόν, ἀλλὰ 

καὶ πολὺ μᾶλλον τοὺς ἐν αὐτῷ κροκοδείλους" διὸ 
καὶ τοὺς λῃστὰς τούς τε ἀπὸ τῆς ᾿άἀραβίας καὶ Διβύης 
μὴ τολμᾶν διανήχεσθϑαι τὸν Νεῖλον, φοβουμένους 
τὸ πλῆϑος τῶν ϑηρίων" τοῦτο δ᾽ οὐκ ἄν ποτε γε- 

s νέσϑαι πολεμουμένων τῶν ξῴων καὶ διὰ τῶν Ga- 
| yqvevóvtov ἄρδην ἀναιρεϑέντων. ἔστι δὲ καὶ ἄλ- 
Aog λόγος ἵστορούμενος περὶ τῶν ϑηρίων τούτων. 

100 φασὶ γάρ τινες τῶν ἀρχαίων τινὰ βασιλέων, τὸν 

ii πόλιν] τὴν πόλιν D 2422 vs del. Wess. 

: 

r2 
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προσαγορευόμενον Μηνᾶν, διωκόμενον ὑπὸ τῶν ἰδίων 

κυνῶν καταφυγεῖν εἰς τὴν Μοίριδος καλουμένην 

λίμνην, ἔπειϑ᾽ ὑπὸ κροκοδείλου παραδόξως ἀναλη- 
φϑέντα εἰς τὸ ᾿'πέραν ἀπενεχϑῆναι. τῆς δὲ σωτη- ὶ 

ρίας χάριν ἀποδιδόναι βουλόμενον τῷ ξῴῳ πόλιν 
κτίσαι πλησίον ὀνομάδαντα Κροκοδείλων᾽ καταδεῖς- 

ξαι δὲ καὶ τοῖς ἐγχωρίοις ὡς ϑεοὺς τιμᾶν ταῦτα τὰ 

ξῷα καὶ τὴν λίμνην αὐτοῖς εἰς τροφὴν ἀναϑεῖναι" 
ἐνταῦϑα δὲ καὶ τὸν τάφον ἑαυτῷ κατασκευάσαι πυ- 
ραμίδα τετράπλευρον ἐπιστήσαντα, καὶ τὸν ϑαυμα- 

ξόμενον παρὰ πολλοῖς λαβύρινϑον οἰκοδομῆσαι. 

Παραπλήσια δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων λέγουσιν, 
ὑπὲρ ὧν τὰ xo9' ἕκαστον μακρὸν ἂν εἴη γράφειν. 
ὅτι γὰρ τῆς ὠφελείας ἕνεκα τῆς εἰς τὸν βίον οὕτως 

ἑαυτοὺς εὐἰϑίκασι, φανερὸν εἶναι πᾶσιν ἐκ τοῦ πολλὰ 
τῶν ἐδωδίμων παρ᾽ αὐτοῖς ἐνίους μὴ προσφέρεσθαι. 
τινὰς μὲν γὰρ φακῶν, τινὰς δὲ κυάμων, ἐνίους δὲ 
τυρῶν 1| κρομμύων ἤ τινων ἄλλων βρωμάτων τὸ 

παράπαν μὴ γεύεσθαι, πολλῶν ὑπαρχόντων κατὰ 

τὴν Αἴγυπτον, δῆλον ποιοῦντας διότι διδακτέον. ἐστὶν 
ἑαυτοὺς τῶν χρησίμων ἀπέχεσϑαι, καὶ διότι πάντων 
πάντα ἐσθιόντων οὐδὲν ἂν ἐξήρκεσε τῶν ἀναλιόσκο- 

ομένων. καὶ ἑτέρας δ᾽ αἰτίας φέροντές τινές φασιν 
ἐπὶ τῶν παλαιῶν βασιλέων πολλάκις ἀφισταμένου 
τοῦ πλήϑους καὶ συμφρονοῦντος κατὰ τῶν ἡγου- 

5 

μένων, τῶν βασιλέων τινὰ συνέσει διαφέροντα δι-᾿ 

1 μινὰ D, μῆῦα F 8. μύριδος DF 6 προκόδειλον CF 
16 πᾶσιν] φασὶν vulg. 21 ἑαυτοὺς] αὐτοὺς vulg. 22 
ἐξαρκέσαι D 26 κατὰ] παρὰ CD 26 τινὰς — διαφέ- 
ροντας CF. 
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ελέσϑαι μὲν τὴν χώραν εἰς πλείω μέρη, xo9' Exa- 
στον δ᾽ αὐτῶν καταδεῖξαι τοῖς ἐγχωρίοις σέβεσϑαί 

τι ξῷον ἢ τροφῆς τινος μὴ γεύεσϑαι, ὅπως ἕκά- 
ὅτων τὸ μὲν παρ᾽ αὐτοῖς τιμώμενον σεβομένων. 

5 τῶν δὲ παρὰ τοῖς ἄλλοις ἀφιερωμένων καταφρο- 
νούντων, μηδέποτε ὁμονοῆσαι δύνωνται πάντες οἵ 

κατ᾽ Αἴγυπτον. καὶ τοῦτο ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων 6 
φανερὸν εἶναι" πάντας γὰρ τοὺς πλησιοχώρους πρὸς 
ἀλλήλους διαφέρεσθαι, προσκόπτοντας ταῖς εἰς τὰ 

10 προειρημένα παρανομίαις. 
Φέρουσι δὲ καί τινες τοιαύτην αἰτίαν τῆς τῶν 90 

ξῴων ἀφιερώσεως. συναγομένων γὰρ ἐν ἀρχῇ τῶν 
ἀνθρώπων ἐκ τοῦ ϑηριώδους βίου, τὸ μὲν πρῶτον 
ἀλλήλους κατεσθίειν καὶ πολεμεῖν, ἀεὶ τοῦ πλέον 

15 δυναμένου τὸν ἀσϑενέστερον κατισχύοντος᾽ μετὰ 
ὃὲ ταῦτα τοὺς τῇ ῥώμῃ λειπομένους ὑπὸ τοῦ συμ- 
φέφοντος διδαχϑέντας ἀϑροίξεσϑαι καὶ ποιῆσαι ση- 
μεῖον ἑαυτοῖς ἐκ τῶν ὕστερον καϑιερωϑέντων ξῴων᾽ 
πρὸς δὲ τοῦτο τὸ σημεῖον τῶν ἀεὶ δεδιότων συν- 

20 τρεχόντων," οὐκ εὐκαταφρόνητον τοῖς ἐπιτιϑεμένοις 
γένεσϑαι τὸ σύστημα τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ τῶν ἄλλων 

101 ποιούντων διαστῆναι lubv τὰ πλήϑη κατὰ συστή- 
ματα, τὸ δὲ ξῷον τὸ τῆς ἀσφαλείας ἑκάστοις γενό- 
μενον αἴτιον τιμῶν τυχεῖν ἰσδοϑέων, ὡς τὰ μέγιστ᾽ 

z5 ξὐηργετηκός᾽ διόπερ ἄχρι τῶν νῦν χρόνων τὰ τῶν 
Αἰγυπτίων ἔϑνη διεστηκότα τιμᾶν τὰ παρ᾽ ἑαυτοῖς 
ἐξ ἀρχῆς τῶν ξῴων καϑιερωϑέντα. καϑόλου δέ 
φασι τοὺς Αἰγυπτίους ὑπὲρ τοὺς ἄλλους ἀνϑρώ- 

n2 

11 τινες καὶ vulg. 18 ἐν $avroig F; ἑαυτοῖς ἕν τῶν 
coni Dindorf 28 γινόμενον D. 
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πους εὐχαρίστως διακεῖσθαι πρὸς πᾶν τὸ εὐεργε- 
τοῦν, νομέξοντας μεγίστην ἐπικουρίαν εἶναι τῷ βίῳ 
τὴν ἀμοιβὴν τῆς πρὸς τοὺς εὐεργέτας χάριτος" ÓT- 

λον γὰρ εἶναι διότι πάντες πρὸς εὐεργεσίαν δρμή- 
σουσι τούτων μάλιστα παρ᾽ οἷς ἂν δρῶσι κάλλιστα 5 

8 ϑησαυρισϑησομένας τὰς χάριτας. διὰ δὲ τὰς αὐτὰς 
αἰτίας δοκοῦσιν Αἰγύπτιοι τοὺς ἑαυτῶν βασιλεῖς 

προσκυνεῖν τε καὶ τιμᾶν ὡς πρὸς ἀλήϑειαν ὄντας 
ϑεούς, ἅμα μὲν οὐχ ἄνευ δαιμονίου τινὸς προνοίας 

νομέξοντες αὐτοὺς τετευχέναι τῆς τῶν ὅλων ἐξου- 

σίας, ux δὲ τοὺς βουλομένους τε καὶ δυναμένους 
τὰ μέγιστ᾽ εὐεργετεῖν ἡγούμενοι ϑείας μετέχειν φύ- 

4 ὅεως. περὶ μὲν οὖν τῶν ἀφιερωμένων ξώων εἰ 
καὶ πεπλεονάκαμεν, ἀλλ᾽ οὖν ys τὰ μάλιστα ϑαυ- 
μαξόμενα τῶν παρ᾽ Αἰγυπτίοις νόμιμα διευκρινή- 15 
καμεν. 

91 Od) ἥκιστα δ᾽ ἄν vig πυϑόμενος τὰ περὶ τοὺς 
τετελευτηκότας νόμιμα τῶν Aiyvxcíov ϑαυμάσαι τὴν 

ἰδιότητα τῶν ἐθῶν. ὅταν γάρ τις ἀποϑάνῃ παρ᾽ 
αὐτοῖς. oí μὲν συγγενεῖς καὶ φέλοιε πάντες κατα- 30 
πλαττόμενοι πηλῷ τὰς κεφαλὰς περιέρχονται τὴν 

πόλιν ϑρηνοῦντες, ἕως ἂν ταφῆς τύχῃ τὸ σῶμα. οὐ 
μὴν οὔτε λουτρῶν οὔτε οἴνου οὔτε τῆς ἄλλης τρο- 
φῆς ἀξιολόγου μεταλαμβάνουσιν, οὔτε ἐσθῆτας λαμ- 

9 πρὰς περιβάλλονται. τῶν δὲ ταφῶν τρεῖς ὑπάρ- 36 
χουσι τάξεις, ἥ τε πολυτελεστάτη καὶ μέση καὶ τα- 

πεινοτάτη. κατὰ μὲν οὖν τὴν πρώτην ἀναλίσκεσϑαΐξ 

φασιν ἀργυρίου τάλαντον, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν 

μ᾿ 0 

ὅ κάλλιστα post γάριτας F' 6 ϑησαυριξομένας vulg. 
20 καταπασάμενοι II (c. 72, 2). 
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μνᾶς εἴκοσι, κατὰ δὲ τὴν ἐσχάτην παντελῶς ὀλίγον 
τι δαπάνημα γίνεσϑαι λέγουσιν. oí μὲν οὖν τὰ σώ- 
ματα ϑεραπεύοντές εἰσι τεχνῖται. τὴν ἐπιστήμην 
ταύτην ἐκ γένους παρειληφότες" οὗτοι δὲ γραφὴν 

5 ἑχάστου τῶν εἰς τὰς ταφὰς δαπανωμένων τοῖς oí- 

κξίοις τῶν τελευτησάντων προδενέγκαντες Émtgo- 

τῶσι τίνα τρόπον βούλονται τὴν ϑεραπείαν γενέ- 
σϑαι τοῦ σώματος. διομολογησάμενοι δὲ περὶ πάν- 
τῶν καὶ τὸν νεκρὸν παραλαβόντες, τοῖς τεταγμένοις 

10 ἐπὶ τὴν κατειϑισμένην ἐπιμέλειαν τὸ σῶμα παρα- 
διδόασι. καὶ πρῶτος μὲν ὁ γραμματεὺς λεγόμενος 
τεϑέντος χαμαὶ τοῦ σώματος ἐπὶ τὴν λαγόνα περι- 

102 γράφει τὴν εὐώνυμον ὅσον δεῖ διατεμεῖν ἔπειτα 

δ᾽ ὁ λεγόμενος παρασχίστης λίϑον ἔχων i9iozi- 
15 κὸν καὶ διατεμὼν ὡς ὁ νόμος κελεύει τὴν σάρκα, 
παραχρῆμα φεύγει δρόμῳ, διωκόντων τῶν συμπαρ- 

όντων καὶ λίϑοις βαλλόντων, ἔτι δὲ καταρωμένων 
καὶ καϑαπερεὶ τὸ μύδος εἰς ἐκεῖνον τρεπόντων᾽ ὑπο- 

λαμβάνουσι γὰρ μιδητὸν εἶναι πάντα τὸν ὁμο- 
20 φύλῳ σώματι βίαν προσφέροντα καὶ τραύματα 

ποιοῦντα καὶ καϑόλου τι κακὸν ἀπεργαξόμενον. 

oí ταριχευταὶ δὲ καλούμενοι πάσης μὲν τιμῆς καὶ 
πολυωρίας ἀξιοῦνται, τοῖς τε ἱερεῦσι συνόντες καὶ 

τὰς εἰς ἱερὸν εἰσόδους ἀκωλύτως ὡς καϑαροὶ ποι- 

25 οὔνται' πρὸς δὲ τὴν ϑεραπείαν τοῦ παρεσχισμένου 
σώματος ἀϑροισϑέντων αὐτῶν εἷς καϑίησι τὴν χεῖρα 

18 τεμεῖν II ἔπειθ᾽ ὃ 1 1 ὡς δ ὅσα vulg. 17 
λέϑους Π 19 εἶναι] καὶ τιμωρίας ἄξιον add. ABD, καὶ μύ- 
σους ἄξιον add. ceteri 91 καὶ... ἀπεργαξόμενον hic 
sensu carent 24 καϑαροὶ] ἱεροὶ II. 

1 

c 
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διὰ τῆς τοῦ νεχροῦ τομῆς εἰς τὸν ϑώρακα καὶ πάντα 
ἐξαιρεῖ χωρὶς νεφρῶν καὶ καρδίας, ἕτερος δὲ κα- 
ϑαίρει τῶν ἐγκοιλίων ἕκαστον κλύξων οἴνῳ φοινι- 

6 κείῳ καὶ ϑυμιάμασι. καϑόλου δὲ πᾶν τὸ σῶμα τὸ 
μὲν πρῶτον κεδρίᾳ καί τισιν ἄλλοις ἐπιμελείας ἀξι- 5 
οὔσιν ἐφ᾽ ἡμέρας πλείους τῶν τριάκοντα, ἔπειτα 
σμύρνῃ καὶ κιναμώμῳ καὶ τοῖς δυναμένοις μὴ 
μόνον πολυχρόνιον τήρησιν, ἀλλὰ καὶ τὴν εὐωδίαν 
παρέχεσϑαι' ϑεραπεύσαντες δὲ παραδιδόασι τοῖς συγ- 
γενέσι τοῦ τετελευτηκότος οὕτως ἕκαστον τῶν ToO 

σώματος μελῶν ἀκέραιον τετηρημένον ὥστε καὶ τὰς 
ἐπὶ τοῖς βλεφάροις καὶ ταῖς ὀφρύσι τρίχας διαμέ- 
νεῖν καὶ τὴν ὅλην πρόσοψιν τοῦ [δώματος ἀπαράλ- 
λακτον εἶναι καὶ τὸν τῆς μορφῆς τύπον γνωρίζξε- 
σϑαι' διὸ καὶ πολλοὶ τῶν «Αἰγυπτίων ἐν οἰκήμασι 

πολυτελέσι φυλάττοντες τὰ σώματα τῶν προγόνων, 
κατ᾽ ὄψιν ὁρῶσι τοὺς γενεαῖς πολλαῖς τῆς ἑαυτῶν 

γενέσεως προτετελευτηκότας, ὥστε ἑκάστων τά τε 

μεγέϑη καὶ τὰς περιοχὰς τῶν σωμάτων, ἔτι δὲ τοὺς 
τῆς ὄψεως χαρακτῆρας δρωμένους παράδοξον ψυχα- 20 
γωγίαν παρέχεσϑαι καθάπερ συμβεβιωκότας τοῖς 

92 ϑεωμένοις. τοῦ δὲ μέλλοντος ϑάπτεσϑαι σώματος 
οὗ συγγενεῖς προλέγουσι τὴν ἡμέραν τῆς ταφῆς τοῖς 
τε δικασταῖς καὶ τοῖς συγγενέσιν, ἔτι δὲ φίλοις τοῦ 
τετελευτηκότος, καὶ διαβεβαιοῦνται ὅτι διαβαίνειν 36 
μέλλει τὴν λίμνην, λέγοντες τοὔνομα τοῦ μετηλλα- 108 

5 «1 μι 

2 ἐξαίρει codices, corr. Dind. 8. éyxAvfov 1] 6 τετ- 
ταράκοντα F 8. πολὺν χρόνον ll τήρησιν Wesseling, τηρή- 
σειν D, τηρεῖν Il 9 δὲ om. vulg. 22 ϑεωμένοις Dindorf, 
ϑεωρουμένοις libri 96 λέγοντες ante ὅτι in codicibus 
26 τοὔνομα] τοῦ νομοῦ E μετηλλαχότος] τετελευτηκότος II. 
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χότος. ἔπειτα παραγενομένων δικαστῶν δυσὶ πλει- » 
όνων τῶν τετταράκοντα, καὶ καϑιδσάντων ἐπί τινος 
ἡμικυκλίου κατεσκευασμένου πέραν τῆς λίμνης, ἡ 
μὲν βᾶρις καϑέλκεται, κατεσκευασμένη πρότερον 

5 ὑπὸ τῶν ταύτην ἐχόντων τὴν ἐπιμέλειαν, ἐφέστηκε 
δὲ ταύτῃ ὁ πορϑμεύς, ὃν Αἰγύπτιοι κατὰ τὴν ἰδίαν 
διάλεκτον ὀνομάξουσι χάρωνα. διὸ καί φασιν Ὀρ- 5 
φέα τὸ παλαιὸν εἰς Αἴγυπτον παραβαλόντα καὶ ϑεα- 
σάμενον τοῦτο τὸ νόμιμον, μυϑοποιῆσαι τὰ καϑ' 

19 ἄδου, τὰ μὲν μιμησάμενον, τὰ δ᾽ αὐτὸν ἰδίᾳ πλασά- 
μενον" ὑπὲρ οὗ τὰ κατὰ μέρος μικρὸν ὕστερον ἀνα- 

γράψομεν. οὐ μὴν ἀλλὰ τῆς βάρεως εἰς τὴν λίμνην 4 

καϑελκυσϑείδης, πρὶν ἢ τὴν λάρνακα τὴν τὸν νε- 

κρὸν ἔχουσαν εἰς αὐτὴν τύϑεσϑαι, τῷ βουλομένῳ 
15 κατηγορεῖν ὃ νόμος ἐξουσίαν δίδωσιν. ἐὰν μὲν οὖν 

τις παρελθὼν ἐγκαλέσῃ καὶ δείξῃ βεβιωκότα κακῶς, 

οὗ μὲν κριταὶ τὰς γνώμας πᾶσιν ἀποφαίνονται, τὸ δὲ 
σῶμα εἴργεται τῆς εἰϑισμένης ταφῆς" ἐὰν δ᾽ ὁ ἐγκα- 
λέδας δόξῃ μὴ δικαίως κατηγορεῖν, μεγάλοις περι- 

90 πίπτει προστίμοις. ὅταν δὲ μηδεὶς ὑπακούσῃ κατή- ὕ 

yogog ἢ παρελϑὼν γνωσϑῇ συκοφάντης ὑπάρχειν, 

oí μὲν συγγενεῖς ἀποϑέμενοι τὸ πένϑος ἐγκωμιάξουσι 

τὸν τετελευτηκότα, καὶ περὶ μὲν τοῦ γένους οὐδὲν 
᾿ λέγουσιν, ὥσπερ παρὰ τοῖς “Ἄλλησιν, ὑπολαμβάνον- 

ο" τες ἅπαντας ὁμοίως εὐγενεῖς εἶναι τοὺς κατ᾽ Alyv- 

ztov, τὴν δ᾽ ἐκ παιδὸς ἀγωγὴν καὶ παιδείαν διελ- 

1 δυσὶ om. ll πλείω codices, corr. Dind. 6 ὁ πορ- 
ϑμεύς] πρωρεύς ll 9 μυϑολογῆσαι D 10 ἄδην D 11: 
ὑπὲρ] περὶ CF 14 ταύτην Ὁ 17 τὰς γνώμας ud 
γνώμας CF 18 ὁ om. D 19 κατηγορεῖν] ἐγκαλεῖν I 
υποπίπτει II. 
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ϑόντες, πάλιν ἀνδρὸς γεγονότος τὴν εὐσέβειαν καὶ 

δικαιοσύνην, ἔτι δὲ τὴν ἐγχράτειαν καὶ τὰς ἄλλας 
ἀρετὰς αὐτοῦ διξξέρχονται. καὶ παρακαλοῦσι τοὺς 
κάτω θεοὺς δέξασϑαι σύνοικον τοῖς εὐσεβέσι" τὸ 

δὲ πλῆϑος ἐπευφημεῖ καὶ ἀποσεμνύνει τὴν δόξαν δ 
τοῦ τετελευτηχότος, ὡς τὸν αἰῶνα διατρίβειν μέλ- 

λοντος καϑ᾽ ἄδου μετὰ τῶν εὐσεβῶν. τὸ δὲ σῶμα 
τυϑέασιν οἵ μὲν ἰδίους ἔχοντες τάφους ἐν ταῖς ἀπο- 
δεδειγμέναις ϑήκαις, οἷς δ᾽ οὐχ ὑπάρχουσι τάφων 
κτήσεις, καινὸν οἴκημα ποιοῦσι κατὰ τὴν ἰδίαν οὐ- 10 

κίων, καὶ πρὸς τὸν ἀσφαλέστατον τῶν τοίχων ὁρ- 
* ϑὴν ἱστᾶσι τὴν λάρνακα. καὶ τοὺς κωλυομένους δὲ 

διὰ τὰς κατηγορίας ἢ πρὸς δάνειον ὑποϑήκας 94-104 

πτεσϑαι τιϑέασι κατὰ τὴν ἰδίαν οἰκίαν οὺς ὥστε- 
gov ἐνίοτε παίδων παῖδες εὐπορήσαντες καὶ τῶν τε 15 

συμβολαίων καὶ τῶν ἐγκλημάτων ἀπολύσαντες με- 

98 γαλοπρεποῦς ταφῆς ἀξιοῦσι. σεμνότατον δὲ διείλη- 
πται παρ᾽ Αἰγυπτίοις τὸ τοὺς γονεῖς ἢ τοὺς προ- 
γόνους φανῆναι περιττότερον τετιμηχότας εἰς τὴν 
αἰώνιον οἴκησιν μεταστάντας. νόμιμον δ᾽ ἐστὶ παρ᾽ 530 
αὐτοῖς καὶ τὸ διδόναι τὰ δώματα τῶν τετελευτηκό- 
τῶν γονέων εἰς ὑποθήκην δανείου" τοῖς δὲ μὴ λυ- 
σαμένοις ὄνειδός τε τὸ μέγιστον ἀκολουϑεῖ καὶ μετὰ 

9 τὴν τελευτὴν στέρησις ταφῆς. ϑαυμάσαι δ᾽ ἄν τις 
᾿ προσηκόντως τοὺς ταῦτα διατάξαντας, ὅτι τὴν ἐπι- 95 

είκειαν καὶ τὴν σπουδαιότητα τῶν ἠϑῶν οὐκ ἐκ τῆς 
τῶν ξώντων ὁμιλίας μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς τῶν τε- 

e. 

b συναποσεμνύνει II 10 κτίσεις C κοινὸν F; κενὸν 
malim 11 ἐπιφανέστατον Reiske 18 δανείων C ὑποθήκης 
CD 17 σεμνότατα CF 26 καϑηκόντως Il ταῦτα] 
διηυκρινημένως add. C — ὅτι ante τοὺς D 26 τὴν om. vulg. 
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τελευτηκότων ταφῆς καὶ ϑεραπείας dq! ὅσον ἦν 

ἐνδεχόμενον τοῖς ἀνθρώποις ἐνοικειοῦν ἐφιλοτιμή- 
ϑησαν. oí μὲν γὰρ Ἕλληνες μύϑοις πεπλασμένοις 3 
καὶ φήμαις διαβεβλημέναις τὴν περὶ τούτων πίστιν 

5 παρέδωκαν, τήν vt τῶν εὐσεβῶν τιμὴν καὶ τὴν τῶν 

πονηρῶν τιμωρίαν" τοιγαροῦν οὐχ οἷον ἰσχῦσαι δύ- 
ναται ταῦτα προτρέψασϑαι τοὺς ἀνθρώπους ἐπὶ τὸν 
ἄριστον βίον, ἀλλὰ τοὐναντίον ὑπὸ τῶν φαύλων 

χλευαξόμενα πολλῆς καταφρονήσεως τυγχάνουσδι" 

10 παρὰ δὲ τοῖς Αἰγυπτίοις οὐ μυϑώδους, ἀλλ᾽ δρατῆς 4 
τοῖς μὲν πονηροῖς τῆς κολάσεως. τοῖς δ᾽ ἀγαϑοῖς 
τῆς τιμῆς οὔσης, καϑ'᾽ ἑκάστην ἡμέραν ἀμφότεροι 
τῶν ἑαυτοῖς προσηκόντων ὑπομιμνήσκονται, καὶ διὰ 

τούτου τοῦ τρόπου ἡ μεγίστη καὶ συμφορωτάτη διόρ- 

15 ϑώσις γίνεται τῶν ἠθῶν. χρατίστους δ᾽, οἶμαι, τῶν 

νόμων ἡγητέον οὐκ ἐξ ὧν εὐπορωτάτους, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν 
ἐπιεικεστάτους τοῖς ἥἤϑεσι καὶ πολιτικωτάτους συμ- 

βήσεται γενέσϑαι τοὺς ἀνθρώπους. 

105 ῬΡητέον δ᾽ ἡμῖν καὶ περὶ τῶν γενομένων νομο- 94 
s) ϑετῶν κατ᾽ Αἴγυπτον τῶν οὕτως ἐξηλλαγμένα καὶ 

παράδοξα νόμιμα καταδειξάντων. μετὰ γὰρ τὴν πα-- 

λαιὰν τοῦ κατ᾽ Αἴγυπτον βίου κατάστασιν, τὴν 

μυϑολογουμένην γεγονέναι ἐπί τε τῶν ϑεῶν καὶ τῶν 
ἡρώων, πεῖσαί φασι πρῶτον ἐγγράπτοις νόμοις χρή- 

45" θαόϑαι τὰ πλήϑη τὸν Μνεύην, ἄνδρα καὶ τῇ ψυχῇ 

4 καὶ ποιηταῖς διαβεβλημένοις Yl — ὅ παραδέδωκαν D, 

παραδεδώκασι Β 6 ἰσχῦσαι δύναται) ἴσχυσε Reiske 7 
ἐπὶ τὸν d. (. τοὺς ἀνθρώπους vulg. ^ 9 χλευαξόμενοι CF 

πολλῆς om. CF 14 ἡ om. vulg. 16 ood εἶναι 
CF 26 τὸν Μνεύην ἄνδρα] βιοῦν τὸν ἄνδρα D, καὶ 
βιοῦν τὸν ἄνδρα C, καὶ βιοῦν τὸν Μωσῆν ἄνδρα Ἐ. 
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μέγαν καὶ τῷ βίῳ κοινότατον τῶν μνημονευομένων. 

προσποιηϑῆναι δ᾽ αὐτῷ τὸν 'Eguijv δεδωκέναι τού- 
τους, ὡς μεγάλων ἀγαϑῶν αἰτίους ἐσομένους, καϑ- 

ἅπερ παρ᾽ Ἕλλησι ποιῆσαί φασιν ἐν μὲν τῇ Κρήτῃ 
Μίνωα, παρὰ δὲ Μακεδαιμονίοις Μυκοῦργον, τὸν 
μὲν παρὰ zig, τὸν δὲ παρ᾽ ᾿ἀπόλλωνος φήσαντα 
τούτους παρειληφέναι. καὶ παρ᾽ ἑτέροις δὲ πλείο- 
σιν ἔϑνεσι παραδέδοται τοῦτο τὸ γένος τῆς ἐπινοίας 

ὑπάρξαι καὶ πολλῶν ἀγαϑῶν αἴτιον γενέσϑαι τοῖς 

πεισϑεῖσι" παρὰ μὲν γὰρ τοῖς ᾿Αἀριανοῖς Ζαϑραύστην 
ἱστοροῦσι τὸν ἀγαϑὸν δαίμονα προσποιήδσασϑαι τοὺς 

νόμους αὐτῷ διδόναι, παρὰ δὲ τοῖς ὀνομαξομένοις 
Γέταις τοῖς ἀπαϑανατίζουσι Ζάλμοξιν ὡσαύτως τὴν 

κοινὴν Ἑστίαν, παρὰ δὲ τοῖς ᾿Ιουδαίοις Μωυσῆν 
τὸν "ai ἐπικαλούμενον ϑεόν, εἴτε ϑαυμαστὴν καὶ 
ϑείαν ὅλως ἔννοιαν εἷναι κρίναντας τὴν μέλλουσαν 
ὠφελήσειν ἀνθρώπων πλῆϑος., εἴτε καὶ 'πρὸς τὴν 
ὑπεροχὴν καὶ δύναμιν τῶν εὑρεῖν λεγομένων τοὺς 

νόμους ἀποβλέψαντα τὸν ὄχλον μᾶλλον ὑπακούσε- 

όϑαι διαλαβόντας. δεύτερον δὲ νομοϑέτην Aiyv- 
πτιοί φαδι γενέσϑαι Σάσυχιν, ἄνδρα συνέδει δια- 

φέροντα. τοῦτον δὲ πρὸς τοῖς ὑπάρχουσι νόμοις 

ἄλλα τε προσϑεῖναι καὶ τὰ περὶ τὴν τῶν ϑεῶν τι- 
μὴν ἐπιμελέστατα διατάξαι, εὑρετὴν δὲ καὶ γεω- 
μετρίας γενέσϑαι καὶ τὴν περὶ τῶν ἄστρων ϑεω- 
ρίαν ve καὶ παρατήρησιν διδάξαι τοὺς ἐγχωρίους. 
τρίτον δὲ λέγουσι Σεδόωσιν τὸν βασιλέα μὴ μόνον 

1 κοινότατον] ινεύην add. C 7 εἰληφέναι vulg. 10 
Aosiavoig F, ᾿Αριμασποῖς C 18 τοῖς ἀπαϑθανατίξουσι om. CF 
14 Μωσὴν II 15 iio D 24 διατάξασϑαι D. 

σι 

to 0 

et 
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106 τὰς πολεμικὰς πράξεις ἐπιφανεστάτας κατεργάσα- 

σϑαι τῶν κατ᾽ Αἴγυπτον, ἀλλὰ καὶ περὶ τὸ μάχι- 
. uov ἔϑνος νομοϑεσίαν συστήσασϑαι, καὶ τὰ ἀκό- 
λουϑα τὰ περὶ τὴν στρατείαν σύμπαντα διακοσμῆσαι. 

5 τέταρτον δὲ νομοϑέτην φασὶ γενέσϑαι Βόκχοριν τὸν 
βασιλέα, σοφόν τινα καὶ πανουργίᾳ διαφέροντα. 

᾿ τοῦτον οὖν διατάξαι τὰ περὶ τοὺς βασιλεῖς ἅπαντα 
καὶ τὰ περὶ τῶν συμβολαίων ἐξακριβῶσαι᾽ γενέσϑαι 

δ᾽ αὐτὸν καὶ περὶ τὰς κρίσεις οὕτω συνετὸν ὥστε. 

10 πολλὰ τῶν ὑπ’ αὐτοῦ διαγνωσθέντων διὰ τὴν πε- 
ριττότητα μνημονεύεσϑαι μέχρι.τῶν καϑ᾽ ἡμᾶς χρό- 

νῶν. λέγουσι δ᾽ αὐτὸν ὑπάρξαι τῷ μὲν σώματι 
παντελῶς ἀσϑενῆ, τῷ δὲ τρόπῳ πάντων φιλοχρη- 
ματώτατον. μετὰ ὃὲ τοῦτον προσελθεῖν λέγουσι θῦ 

15 τοῖς νόμοις “μασιν τὸν βασιλέα, ὃν ἱστοροῦσι τὰ 
περὶ τοὺς νομάρχας διατάξαι καὶ τὰ περὶ τὴν σύμ- 
παόαν οἰκονομίαν τῆς Αἰγύπτου. παραδέδοται δὲ 
συνετός vs γεγονέναι xoà" ὑπερβολὴν καὶ τὸν τρό- 
πον ἐπιεικὴς καὶ δίκαιος" ὧν ἕνεκα καὶ τοὺς. 4iyv- 

20 πτίους αὐτῷ περιτεϑεικέναι τὴν ἀρχὴν οὐκ ὄντι 

γένους βασιλικοῦ. φασὶ δὲ καὶ τοὺς ᾿Ηλείους, σπου- 2 
δάξοντας περὶ τὸν Ὀλυμπικὸν ἀγῶνα, πρεσβευτὰς 
ἀποστεῖλαι πρὸς αὐτὸν ἐρωτήδοντας πῶς ἂν γέ- 

νοιτο δικαιότατος" τὸν δ᾽ εἰπεῖν, ἐὰν μηδεὶς ᾿Ηλεῖος 
25 ἀγωνίξηται. Πολυχράτους δὲ τοῦ Σαμίων δυνά- 8. 

στου συντεϑειμένου πρὸς αὐτὸν φιλίαν, καὶ βιαίως 

Q 

4 τὰ om. D πάντα vulg. 5 φασὶ γενέσθαι vopo- 
ϑέτην vulg. πάντα ID 18 πάντων om. D — 14 λε- 
γεται vulg. 16 τοῖς νόμοις] τοῖς ϑεοῖς καὶ τοῖς νόμοις D 
τὰ] τά τε vulg. 22 Ὀλυμπίαπκον C. 
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προσφερομένου τοῖς τε πολίταις καὶ τοῖς εἰς Σάμον 
καταπλέουσι ξένοιβρ. τὸ μὲν πρῶτον λέγεται πρε- 
σβευτὰς ἀποστείλαντα παρακαλεῖν αὐτὸν ἐπὶ τὴν. 

μετριότητα᾽ οὐ προσέχοντος δ᾽ αὐτοῦ τοῖς λόγοις 
ἐπιστολὴν γράψαι τὴν φιλίαν καὶ τὴν ξενίαν τὴν 

πρὸς αὐτὸν διαλυόμενον᾽ οὐ γὰρ βούλεσϑαι λυπη- 
ϑῆναι συντόμως ἑαυτόν, ἀκριβῶς εἰδότα διότι πλη- 

Gíov ἐστὶν αὐτῷ τὸ κακῶς παϑεῖν οὕτω προεστη- 
κότι τῆς τυραννίδος. ϑαυμασϑῆναι δ᾽ αὐτόν φασι 
παρὰ τοῖς Ἤλλησι διά ve τὴν ἐπιείκειαν καὶ διὰ τὸ 
τῷ Πολυκράτει ταχέως ἀποβῆναι τὰ ῥηϑέντα. ἕκτον 
δὲ λέγεται τὸν Ξέρξου πατέρα ΖΙαρεῖον τοῖς νόμοις 
ἐπιστῆναι τοῖς τῶν Αἰγυπτίων᾽ μισήσαντα γὰρ τὴν 

παρανομίαν τὴν εἰς τὰ xot Αἴγυπτον ἱερὰ γενο- 
μένην ὑπὸ Καμβύδου τοῦ προβασιλεύδαντος ξηλῶ- 

σαι βίον ἐπιεικῆ καὶ φιλόϑεον. ὁμιλῆσαι μὲν γὰρ 
αὐτοῖς τοῖς ἱερεῦσι τοῖς ἐν Αἰγύπτῳ καὶ μεταλαβεῖν 

αὐτὸν τῆς vs ϑεολογίας καὶ τῶν ἐν ταῖς ἱεραῖς 

5 

βίβλοις ἀναγεγραμμένων πράξεων" ἐκ δὲ τούτων 101 
ἱστορήδαντα τήν τὲ μεγαλοψυχίαν τῶν ἀρχαίων βασι- 

λέων καὶ τὴν εἰς τοὺς ἀρχομένους εὔνοιαν μιμή- 
σασϑαι τὸν ἐκείνων βίον, καὶ διὰ τοῦτο τηλικαύ- 

της τυχεῖν τιμῆς ὥσϑ᾽ ὑπὸ τῶν Αἰγυπτίων ξῶντα 
μὲν ϑεὸν προδαγορεύεσϑαι μόνον τῶν ἁπάντων 
βασιλέων, τελευτήσαντα δὲ τιμῶν τυχεῖν ἴσων τοῖς 

τὸ παλαιὸν νομιμώτατα βασιλεύσασι κατ᾽ Αἴγυπτον. 

4 λόγοις] εἰς add. vulg. — 7 ἑαυτὸν om. II ὅτι vulg. 
17 αὐτοῖς] αὐτὸν Il 18 τῆς τε ϑεολογέας αὐτῶν C 21 εὖ- 
νοιαΨ] ἐπιείκειαν II 22 τὸν Reiske, τῶν libri 234 προσα- 
γορευϑῆναι II ἁπάντων) ἄλλων ll. 

20 

25 
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τὴν uiv οὖν κοινὴν νομοϑεσίαν συντελεσϑῆναί φα- 6 
σιν ὑπὸ τῶν εἰρημένων ἀνδρῶν, καὶ δόξης τυχεῖν 
τῆς διαδεδομένης παρὰ τοῖς ἄλλοιρ' ἐν δὲ τοῖς ὕστε- 

ρον χρόνοις πολλὰ τῶν καλῶς ἔχειν δοκούντων νο- 
5 μίμων φασὶ κινηϑῆναι, Μακεδόνων ἐπικρατησάν- 
τῶν καὶ καταλυσάντων εἰς τέλος τὴν βασιλείαν τῶν 

ἐγχωρίων. 
Τούτων δ᾽ ἡμῖν διευκρινημένων ῥητέον ὅσοι 96 

τῶν παρ᾽ Ἕλλησι δεδοξασμένων ἐπὶ συνέσει καὶ 
10 παιδεία παρέβαλον εἰς Αἴγυπτον ἐν τοῖς ἀρχαίοις 

χρόνοις, ἵνα τῶν ἐνταῦϑα νομίμων καὶ τῆς παιδείας 
μετάσχωσιν. οἱ γὰρ ἱερεῖς τῶν Αἰγυπτίων ἰστοροῦ- 
σιν ἐκ τῶν ἀναγραφῶν τῶν ἐν ταῖς ἱεραῖς βίβλοις 
παραβαλεῖν πρὸς ἑαυτοὺς τὸ παλαιὸν Ὀρφέα τε καὶ 

15 Μουσαῖον καὶ Μελάμποδα καὶ Δαίδαλον, πρὸς δὲ 
τούτοις Ὅμηρόν τε τὸν ποιητὴν καὶ “υκοῦργον τὸν 

Σπαρτιάτην, ἔτι δὲ Σόλωνα τὸν ᾿4ϑηναῖον καὶ Πλά- 
τωνα τὸν φιλόσοφον, ἐλθεῖν δὲ xol Πυϑαγόραν 
τὸν Σάμιον καὶ τὸν μαϑηματικὸν Εὔδοξον. ἔτι δὲ 

20 Ζημόκριτον τὸν ᾿4βδηρίτην καὶ Οἰνοπίδην τὸν Χῖον. 

πάντων δὲ τούτων σημεῖα δεικνύουσι τῶν μὲν εἰκό- 

νας, τῶν δὲ τόπων ἢ κατασκευασμάτων ὁμωνύμους 
προσηγορίας, ἔκ τε τῆς ἑκάστῳ ξηλωϑείδης παιδείας 
ἀποδείξεις φέρουσι. συνιστάντες ἐξ Αἰγύπτου μετενη- 

85 νέχϑαι πάντα δι’ ὧν παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἐθαυμά- 
ὄϑησαν. Ὀρφέα μὲν γὰρ τῶν μυστικῶν τελετῶν 
τὰ πλεῖστα καὶ τὰ περὶ τὴν ἑαυτοῦ πλάνην ὀργια- 

ξόμενα καὶ τὴν τῶν ἐν ὕδου μυϑοποιίαν ἀπενέγκα- 

r2 

e 

"A 

11 τῆς om. vulg. 14 αὐτοὺς vulg. τὸ παλαιὸν 
om. II 22 ὁμωνύμων D — 924 μετενηνοχέναι vulg. 

Dr1oponvs I. 11 
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6901. τὴν uiv γὰρ Ὀσίριδος τελετὴν τῇ duovócov 
τὴν αὐτὴν εἶναι, τὴν δὲ τῆς Ἴσιδος τῇ τῆς zfáug- 
τρορ ὁμοιοτάτην ὑπάρχειν, τῶν ὀνομάτων μόνων 
ἐνηλλαγμένων᾽ τὰς δὲ τῶν ἀσεβῶν ἐν GÓov τιμω- 
ρίας καὶ τοὺς τῶν εὐσεβῶν λειμῶνας καὶ τὰς παρὰ 
volg πολλοῖς εἰδωλοποιέας ἀναπεπλασμένας παρειδ- 

αγαγεῖν μιμησάμενον τὰ γινόμενα περὶ τὰς ταφὰς 

τὰς κατ᾽ Αἴγυπτον. τὸν μὲν γὰρ ψυχοπομπὸν Ἑρμῆν 
κατὰ τὸ παλαιὸν νόμιμον παρ᾽ «Αἰγυπτίοις ἀναγα- 

γόντα τὸ τοῦ ᾿Απιδος σῶμα μέχρι τινὸς παραδι- 108 
δόναι τῷ περικειμένῳ τὴν τοῦ Κερβέρου προτομήν. i 
τοῦ δ᾽ Ὀρφέως τοῦτο καταδείξαντος παρὰ τοῖς 
Ἕλλησι τὸν Ὅμηρον ἀκολούϑως τοὐτῷ ϑεῖναι κατὰ 
τὴν ποίησιν 

ex 

Ἑ μῆς δὲ ψυχὰς Κυλλήνιος ἐξεκαλεῖτο 15 
ἀνδρῶν μνηστήρων, ἔχε δὲ ῥάβδον μετὰ χερσίν. 

εἶτα πάλιν ὑποβάντα λέγειν 

πὰρ δ᾽ ἴσαν Ὠκεανοῦ vs ῥοὰς καὶ Λευκάδα πέτρην, 
ἠδὲ παρ᾽ Ἠελίοιο πύλας καὶ δῆμον Ὀνείρων 
ἥισαν" αἷψα δ᾽ ὕκοντο κατ᾽ ἀσφοδελὸν λειμῶνα, so 
ἔνϑα τε ναίουσι ψυχαί, εἴδωλα καμόντων. 

Ἰῷχεανὸν μὲν οὖν καλεῖν τὸν ποταμὸν διὰ τὸ τοὺς 
Αἰγυπτίους κατὰ τὴν ἰδίαν διάλεκτον Ἰῳκεανὸν λέγειν 
τὸν Νεῖλον, Ἡλίου δὲ πύλας τὴν πόλιν τὴν τῶν 
᾿ἩἩλιοπολιτῶν. λειμῶνα δ᾽ ὀνομάξειν, τὴν μυϑθολο- s; 

1 τῇ] καὶ Τὴν D 8 μόνον vulg. 4 δὲ] καὶ vulg. 
(t γινόμενα om 10 τοῦ Ἄπιδος τὸ vulg. 16 uv5- β 
στήρων] ἡρώων CF 11 προβάντα CF 18 πὰρ δ᾽ ,icav] 
παραδὲ σπεισαν D 284 τὴν τῶν] τῶν vulg. — 926 δ᾽ óvo- 
μάξειν Eichstádt, δὲ νομίξειν codices τὴν] καὶ τὴν vulg. 
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γουμένην οἴκησιν τῶν μετηλλαχότων, τὸν παρὰ τὴν 
λίμνην τόπον τὴν καλουμένην μὲν ᾿Αχερουσίαν, 

πλησίον δὲ οὖσαν τῆς Μέμφεως, ὄντων περὶ αὐτὴν 
λειμώνων χαλλίστων. ἕλους καὶ λωτοῦ καὶ καλά- 

5 μου. ἀκολούϑως δ᾽ εἰρῆσϑαι καὶ τὸ κατοικεῖν τοὺς 
τελευτήσαντας ἐν τούτοις τοῖς τόποις διὼ τὸ τὰς τῶν 

«ἰγυπτίων ταφὰς τὰς πλείστας καὶ μεγίστας ἐνταῦϑα 

γίνεσϑαι, διαπορϑμευομένων μὲν τῶν νεχρῶν διά 
τε τοῦ ποταμοῦ καὶ τῆς ᾿Αχερουσίας λίμνης, τιϑε- 

10 μένων δὲ τῶν σωμάτων εἰς τὰς ἐνταῦϑα κειμένας 

ϑήκας. συμφωνεῖν δὲ καὶ τἄλλα τὰ παρὰ τοῖς "EA- 8 
λησι καϑ' GÓov μυϑολογούμενα τοῖς ἔτι νῦν γινο- 
μένοις κατ᾽ Αἴγυπτον. τὸ μὲν γὰρ διακομίξον τὰ 
σώματα πλοῖον βᾶριν καλεῖσθαι, τὸ δ᾽ ἐπίβαϑρον 

5 [νόμισμα τὸν ὀβολὸν] τῷ πορϑμεῖ δίδοσϑαι, καλου- 

μένῳ κατὰ τὴν ἐγχώριον διάλεκτον χάρωνι. εἶναι 9 
ὃὲ λέγουσι πλησίον τῶν τόπων τούτων καὶ σκοτίας 

Ἑκάτης ἱερὸν καὶ πύλας Κωκυτοῦ καὶ 4ήϑης διει- 
λημμένας χαλκοῖς ὀχεῦσιν. ὑπάρχειν δὲ καὶ ἄλλας 

20 πύλας ᾿4ληϑείας, καὶ πλησίον τούτων εἴδωλον ἀκέ- 

φαλον ἑστάναι Δίκης. πολλὰ δὲ καὶ τῶν ἄλλων 91 
τῶν μεμυϑοποιημένων διαμένειν παρ᾽ «Αἰγυπτίοις, 
διατηρουμένης ἔτι τῆς προσηγορίας καὶ τῆς ἐν τῷ 

πράττειν ἐνεργείας. ἐν μὲν γὰρ ᾿Αἀκανϑῶν πόλει, 2 
δ πέραν τοῦ Νείλου κατὰ τὴν Διβύην ἀπὸ σταδίων 

109 ἑκατὸν καὶ εἴκοσι τῆς Μέμφεως, πίϑον εἶναι τετρη- 
μένον, εἰς ὃν τῶν ἱερέων ἑξήκοντα καὶ τριακοσίους 

4 ἑλῶν II 15 νόμισμα τὸν ὀβολὸν del. Schüfer 21 
τῶν ἄλλων] ἄλλα Il — 92 μεμυϑολογημένων II — 23 τηρου- 
μένης CF 94 ἐναργείας Reiske. 

11* 
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xo0' ἑκάστην ἡμέραν ὕδωρ φέρειν εἰς αὐτὸν ἐκ τοῦ 
8 Νείλου" τὴν δὲ περὶ τὸν Ὄκνον μυϑοποιίαν δεί- 

xvvotrau, πλησίον κατά τινὰ πανήγυριν συντελου- 

μένην, πλέχκοντος μὲν ἑνὸς ἀνδρὸς ἀρχὴν δχοινίου 
μακράν, πολλῶν δ᾽ ἐκ τῶν ὀπίσω λυόντων τὸ πλε- 

4 κόμενον. Μελάμποδα δέ φασι μετενεγκεῖν ἐξ Αἰγύ- 
zrov τὰ Ζιονύσῳ νομιξόμενα τελεῖσϑαι παρὰ τοῖς 

Ἕλλησι καὶ τὰ περὶ Κρόνου μυϑολογούμενα καὶ τὰ 

5 

περὶ τῆς Τιτανομαχίας καὶ τὸ σύνολον τὴν περὶ τὰ 
5 πάϑη τῶν ϑεῶν ἱστορίαν. τὸν δὲ Ζαίδαλον λέγου- 
ew ἀπομιμήδσασϑαι τὴν τοῦ λαβυρίνϑου πλοκὴν τοῦ 

διαμένοντος μὲν μέχρι τοῦ νῦν καιροῦ, οἰκοδομη- 
ϑέντος δέ, óc μέν τινές φασιν, ὑπὸ Μένδητος, ὡς 
δ᾽ ἔνιοι λέγουσιν, ὑπὸ Μάρρου τοῦ βασιλέως, πολ- 

6 λοῖρ ἔτεσι πρότερον τῆς Μίνω βασιλείας. τόν τε 

ῥυϑμὸν τῶν ἀρχαίων κατ᾽ Αἴγυπτον ἀνδριάντων 
τὸν αὐτὸν εἶναι τοῖς ὑπὸ ΖΙαιδάλου κατασκευασϑεῖσι 

παρὰ τοῖς Ἕλλησι. τὸ δὲ κάλλιστον πρόπυλον ἐν 
Μέμφει τοῦ Ἡφαιστείου Ζ.αίδαλον ἀρχιτεκτονῆσαι, 
καὶ ϑαυμασϑέντα τυχεῖν εἰκόνος ξυλίνης κατὰ τὸ 
προειρημένον ἱερὸν ταῖς ἐδίαις χερσὶ δεδημιουργη- 

μένης, πέρας δὲ διὰ τὴν εὐφυΐαν ἀξιωϑέντα μεγάλης 
δόξης καὶ πολλὰ προδεξευρόντα τυχεῖν ἰσοϑέων 
τιμῶν κατὰ γὰρ μίαν τῶν πρὸς τῇ Μέμφει νήσων 
ἔτι καὶ νῦν ἱερὸν εἶναι Ζαιδάλον τιμώμενον ὑπὸ 
τῶν ἐγχωρίων. τῆς δ᾽ Ὁμήρου παρουσίας ἄλλα τε e3 

2 δὲ] ve vulg. — "Oxvo» Stephanus, ὄνον codices 4 
σχοινίου del. Reiske 5 ὄπισϑεν II 18 μενδήτου D 
14 Μάρρου] Βάρωνος F 1ὅ Μίνωος 1Π 19 ἡφαιστίου D, 
ἡφαίστου vulg. 

10 
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σημεῖα φέρουσι xol μάλιστα τὴν τῆς Ἑλένης γενο- 
μένην παρὰ Μενελάῳ Τηλεμάχου φαρμακείαν καὶ 

λήϑην τῶν συμβεβηκότων. κακῶν. τὸ γὰρ νηπενϑὲς 

φάρμακον, ὃ λαβεῖν φησιν ὁ ποιητὴς τὴν Ελένην ἐκ 
5 τῶν Aiyvztiíov Θηβῶν παρὰ Πολυδάμνης τῆς Θῶνος 

γυναικός, ἀκριβῶς ἐξητακὼς φαίνεται" ἔτι γὰρ καὶ 

νῦν τὰς ἐν ταύτῃ γυναῖκας τῇ προειρημένῃ δυνάμει 
χρῆσϑαι λέγουσι, καὶ παρὰ μόναις ταῖς Διιοσπολί- 

τισιν ἐκ παλαιῶν χρόνων ὀργῆς καὶ λύπης φάρμα- 
10 Xov εὑρῆσϑαί φασι" τὰς δὲ Θήβας καὶ Διὸς πόλιν 

τὴν αὐτὴν ὑπάρχειν. τήν τε ᾿ἀφροδίτην ὀνομάξεσϑαι 8 
παρὰ τοῖς ἐγχωρίοις χρυσῆν ἐκ παλαιᾶς παραδόσεως. 

110 καὺ πεδίον εἶναι καλούμενοι, χρυσῆς ᾿Αφροδίτης 
περὶ τὴν ὀνομαξομένην Μώμεμφιν. τά τε περὶ τὸν 9 

15 Δία καὶ τὴν Ἥραν μυϑολογούμενα περὶ τῆς συνου- 
σίας καὶ τὴν εἰς Αὐἰϑιοπίαν ἐκδημίαν ἐκεῖϑεν αὐτὸν 

μετενεγκεῖν" κατ᾽ ἐνιαυτὸν γὰρ παρὰ τοῖς Aiyv- 
πτίοις τὸν νεὼν τοῦ Zuge περαιοῦσϑαι τὸν ποταμὸν 

εἰς τὴν Διβύην, καὶ μεϑ᾽ ἡμέρας τινὰς πάλιν ἐπι- 
20 στρέφειν, ὡς ἐξ Αἰϑιοπίας τοῦ ϑεοῦ παρόντος" τήν 

τε συνουσίαν τῶν ϑεῶν τούτων. ἐν ταῖς πανηγύ- 

ρεσι τῶν ναῶν ἀνακομιξομένων ἀμφοτέρων εἰς ὄρος 

ἄνϑεσι παντοίοις ὑπὸ τῶν ἱερέων κατεστρωμένον. 
καὶ “υχοῦργον δὲ καὶ Πλάτωνα καὶ Σόλωνα πολλὰ 98 

88 τῶν ἐξ Aiyinvov νομίμων εἰς τὰς ἑαυτῶν κατατάξαι 

νομοϑεσίας. Πυϑαγόραν τε τὰ κατὰ τὸν ἱερὸν λόγον 2 

5 τῆς Πολυδάμνης Euseb. pr. ev. X 8, 10] Πολυμνή- 
στης D, τῆς Πολυμνήστης ceteri Θώνιος DF 8 χρῆσϑαι 

post γυναῖκας vulg. 14 Μέμφιν vulg. 16 τῆς .. ἐκ- 
óqu(ug D 21 πανηγύρεσι] γίνεσθαι add. Wess. 
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xal τὰ κατὰ γεωμετρίαν θεωρήματα καὶ và περὶ 
τοὺς ἀριϑμούς, ἔτι δὲ τὴν εἰς πᾶν ξῷον τῆς ψυχῆς 

8 μεταβολὴν μαϑεῖν παρ᾽ Αἰγυπτίων. ὑπολαμβάνουσι 
ὃὲ καὶ Ζημόκριτον παρ᾽ αὐτοῖς ἔτη διατρῖψαι πέντε 
καὶ πολλὰ διδαχϑῆναι τῶν κατὰ τὴν ἀστρολογίαν. 
τόν τε Οἰνοπίδην ὁμοίως συνδιατρίψαντα τοῖς ἱερεῦσι 
καὶ ἀστρολόγοις μαϑεῖν ἄλλα τε καὶ μάλιστα τὸν 
ἡλιακὸν κύκλον ὡς λοξὴν μὲν ἔχει τὴν πορείαν, 
ἐναντίαν δὲ τοῖς ἄλλοις ἄστροις τὴν φορὰν ποιεῖται. 

4 παραπλησίως δὲ καὶ τὸν Εὔδοξον ἀστρολογήσαντα 10 
παρ᾽ αὐτοῖς καὶ πολλὰ τῶν χρησίμων εἰς τοὺς 

ὅ Ἕλληνας ἐκδόντα τυχεῖν ἀξιολόγου δόξης. τῶν τε 
ἀγαλματοποιῶν τῶν χαλαιῶν τοὺς μάλιστα διωνο- 

᾿ μασμένους διατετριφέναι παρ᾽ αὐτοῖς Τηλεκλέα καὶ 
Θεόδωρον, τοὺς “Ροίκου μὲν υἱούς, κατασκευάσαν- 15 
τας δὲ τοῖς Σαμίοις τὸ τοῦ ᾿“πόλλωνος τοῦ Πυϑίου 

6 ξόανον. τοῦ γὰρ ἀγάλματος ἐν Σάμῳ μὲν ὑπὸ 
Τηλεκλέους ἱστορεῖται τὸ ἥμισυ δημιουργηϑῆναι, 

κατὰ δὲ τὴν Ἔφεσον ὑπὸ τἀδελφοῦ Θεοδώρου τὸ 
ἕτερον μέρος συντελεσθῆναι" συντεθέντα δὲ πρὸς 30 
ἄλληλα τὰ μέρη συμφωνεῖν οὕτως ὥστε δοκεῦν ὑφ᾽ 
ἑνὸς τὸ πᾶν ἔργον συντετελέσϑαι. τοῦτο ὃδὲ τὸ 
γένος τῆς ἐργασίας παρὰ μὲν τοῖς Ἕλλησι μηδαμῶς 
ἐπιτηδεύεσϑαι. παρὰ δὲ τοῖς Αἰγυπτίοις μάλιστα 

7 συντελεῖσθαι. παρ᾽ ἐκείνοις γὰρ οὐκ ἀπὸ τῆς κατὰ 36 
| τὴν ὕρασιν φαντασίας τὴν συμμετρίαν τῶν ἀγαλ- 
μάτων κρίνεσϑαι, καϑάπερ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν, ἀλλ᾽ 

Q 

ὅ κατὰ τὴν] κατ᾽ vulg. 8 ἡλιακὸν] ἱερὸν ἡλιακὸν D 
18 τῶν om. vulg. 22 ἔργον συντετελέσθαι) σῶμα κατεσκευ- 
ἄσϑαι CF. | 
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ἐπειδὰν τοὺς λίϑους κατακλίνωδσι καὶ μερίσαντες 

κατεργάσωνται, τὸ τηνικαῦτα τὸ ἀνάλογον ἀπὸ τῶν 

ἐλαχίστων ἐπὶ τὰ μέγιστα λαμβάνεσϑαι" τοῦ γὰρ 8 
παντὸς σώματος τὴν κατασκευὴν εἰς ὃν καὶ εἴκοσι 

11 μέρη καὶ προσέτι τέταρτον διαιρουμένους τὴν ὅλην 
6 ἀποδιδόναι συμμετρίαν τοῦ ξῴου. διόπερ ὅταν περὶ 
τοῦ μεγέϑους οἵ τεχνῖται πρὸς ἀλλήλους σύνϑωνται., 

χωρισϑέντες ἀπ᾿ ἀλλήλων σύμφωνα κατασκευάξουσι 
τὰ μεγέϑη τῶν ἔργων οὕτως ἀκριβῶς ὥστε ἔκπληξιν 

10 παρέχειν τὴν ἰδιότητα τῆς πραγματείας αὐτῶν. τὸ 9 

δ᾽ ἐν τῇ Σάμῳ ξόανον συμφώνως τῇ τῶν Αἰὐγυ- 
πτίων φιλοτεχνίᾳ κατὰ τὴν κορυφὴν διχοτομούμενον 
διορίξειν τοῦ ξῴου τὸ μέσον μέχρι τῶν αἰδοίων, 

ἰσάξον ὁμοίως ἑαυτῷ πάντοϑεν᾽ εἶναι δ᾽ αὐτὸ λέ- 
15 γουσι κατὰ τὸ πλεῖστον παρεμφερὲς τοῖς “ἰγυπτίοις, 

ὡς ἂν τὰς μὲν χεῖρας ἔχον παρατεταμένας, τὰ δὲ 
δκέλη διαβεβηκότα. 

Περὶ μὲν οὖν τῶν κατ᾽ Αἴγυπτον ἱστορουμένων 10 
καὶ μνήμης ἀξίων ἀρκεῖ τὰ φηϑέντα" ἡμεῖς δὲ κατὰ 

0 τὴν ἐν ἀρχῇ τῆς βίβλου πρόϑεσιν τὰς ἑξῆς πρά- 

ξεις καὶ μυϑολογίας ἐν τῇ μετὰ ταύτην διέξιμεν 
ἀρχὴν ποιησάμενοι τὰ κατὰ τὴν ᾿Ασίαν τοῖς ' 460v. 

θέοις πραχϑέντα. 

1 κατακαίγωσι C, καταπενῶσι F, καταξάνωσι Dind. 6 
τοῦ ξῴώου om. II 19 κο υφὴν Rhod. , ὀροφὴν codices 
28 πραχϑέντα] περὶ μὲν οὖν τῶν κατ᾽ Αἴγυπτον ἱστορου- 
μένων καὶ μνήμης ἀξίων ἀρκεσϑέντες ταύτην μὲν τὴν βύβλον 
αὐτοῦ “παταλήξομεν, τὴν δ᾽ ἐχομένην ταύτης ἀναπληρώσομεν 
ταῖς ἄλλαις βαρβαρικαῖς πράξεσιν ἄλλοις ἔϑνεσι συντελε- 
σϑείσαις ἐν τοῖς ἄλλοις χρόνοις add. ABD 

Διοδώρου Σικελιώτου βιβλιοθϑήκης pesos τῆς 4 διηρη- 
μένης τὸ B subscr. D. 

—À —t € I 
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Περὶ Νίψου τοῦ πρώτου DER TSEPEQQE κατὰ τὴν ᾿Ασίαν 
καὶ τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ πραχϑέντων. 

Περὶ τῆς Σεμιράμιδος γενέσεως καὶ τῆς περὶ αὐτὴν 

αὐξήσεως. 5 
Ὡς Νίνος ὃ βασιλεὺς ἔγημε τὴν Σεμίραμιν διὰ τὴν ἀρε- 

τὴν αὐτῆς. 
Ὡς Σεμέραμις τελευτήσαντος Nívov διαδεξαμένη τὴν 

βασιλείαν πολλὰς καὶ μεγάλας πράξεις ἐπετελέσατο. 
Κτίσις Βαβυλῶνος καὶ τῆς wot αὐτὴν κατασκευῆς 10 

[ἀπαγγελία]. 
Περὶ τοῦ κρεμαστοῦ λεγομένου κήπου καὶ τῶν ἄλλων 

τῶν κατὰ τὴν Βαβυλωνίαν παραδόξων. 
Στρατεία Σεμιράμιδος εἰς Αἴγυπτον καὶ Αὐθιοπίαν, ἔτει 

δὲ τὴν Ἰνδικήν. 15 
Περὶ τῶν ἀπογόνων ταύτης [καὶ] τῶν βασιλευσάντων 

κατὰ τὴν Ac(ov καὶ τῆς κατ᾽ αὐτοὺς τρυφῆς τε καὶ ῥᾳϑυμίας. 
Ὡς ἔσχατος Σαρδανάπαλλος ὁ βασιλεὺς διὰ τρυφὴν ἀπέ- 

βαλε τὴν ἀρχὴν ὑπὸ Aofcoxov τοῦ Μήδου. 
Περὶ τῶν Χαλδαίων καὶ τῆς παρατηρήσεως τῶν ἄστρων. 20 
Περὶ τῶν βασιλέων τῶν κατὰ τὴν Μηδίαν καὶ τῆς περὶ 

τούτων διαφωνίας παρὰ τοῖς ἱστοριογράφοις. 
Περὶ τοποϑεσίας τῆς Ἰνδικῆς καὶ τῶν κατὰ τὴν χώραν 

φυομένων καὶ τῶν παρ᾽ Ἰνδοῖς νομίμων. 
Περὶ Σκυϑῶν καὶ Au«fóvov καὶ Ὑπερβορέων. 25 
Περὶ τῆς ᾿ἀραβίας καὶ τῶν κατ᾽ αὐτὴν φυομένων καὶ 

μυθολογουμένων. 
Περὶ τῶν νήσων τῶν ἐν τῇ μεσημβρίᾳ κατὰ τὸν ὠκεανὸν 

εὑρεϑεισῶν. 

11 ἀπαγγελία om. D 18 τῶν om. vulg. τὴν ογα. Ὁ 16 
καὶ del Dind. 18 Σαρδανάπαλος vulg. 19 ὑπὸ βάκου CD?, 
ὑπ’ ἀρβακου D' ν. 21 et 22 ante v. 20 ponunt codices 
omnes praeter AD; in D haec omnia sunt in litura manu 
saec. XV scripta 2422 παρὰ toig ἱστοριογράφοις om. D 
28 τοποϑεσία (περὶ om. D)CD. 



BIBAOX ΔΕΎΤΕΡΑ. 

Ἢ μὲν πρὸ ταύτης βίβλος τῆς ὅλης συντάξεως | 

οὖσα πρώτη περιέχει τὰς κατ᾽ Αἴγυπτον πράξειρ᾽ 
ἐν αἷς ὑπάρχει τά τε περὶ τῶν ϑεῶν παρ᾽ Αἰγυπτίοις 
μυϑολογούμενα καὶ περὶ τῆς τοῦ Νείλου φύσεως 

5 καὶ τἄλλα τὰ περὶ τοῦ ποταμοῦ τούτου παραδοξο- 
λογούμενα, πρὸς δὲ τούτοις περί τὲ τῆς κατ᾽ 4ἴγυ- 
πτὸν χώρας καὶ τῶν ἀρχαίων βασιλέων τὰ ὑφ᾽ 
ἑκάστου πραχϑέντα. ἑξῆς δὲ κατετάχϑησαν ai κατα- 
σκευαὺ τῶν πυραμίδων τῶν ἀναγραφομένων ἐν 

10 τοῖς ἑπτὰ θαυμαξομένοις ἔργοις. ἔπειτα διήλθομεν : 
περὶ τῶν νόμων καὶ τῶν δικαστηρίων, ἔτι δὲ τῶν 
ἀφιερωμένων ξῴων παρ᾽ «ἰγυπτίοις và ϑαυμαξόμενα, 
πρὸς δὲ τούτοις τὰ περὶ τῶν τετελευτηκότων νόμιμα, 

καὶ τῶν Ἑλλήνων ὅσοι τῶν ἐπὶ παιδείᾳ ϑαυμαξο- 
15 μένων παραβαλόντες εἰς Αἴγυπτον καὶ πολλὰ τῶν 

χρησίμων μαϑόντες μετήνεγκαν εἰς τὴν ᾿Ελλάδα. 
ἐν ταύτῃ δ᾽ ἀναγράψομεν τὰς κατὰ τὴν ᾿4σίαν γενο- : 
μένας πράξεις ἐν τοῖς ἀρχαίοις χρόνοις, τὴν ἀρχὴν 
ἀπὸ τῆς τῶν ᾿Δσσυρίων ἡγεμονίας ποιησάμενοι. 

20 Τὸ παλαιὸν τοίνυν κατὰ τὴν ᾿4σίαν ὑπῆρχον 
ἐγχώριοι βασιλεῖς, ὧν οὔτε πρᾶξις ἐπίσημος οὔτε 

1 uiv] μὲν οὖν CF 10 ἔπειτα] δὲ add, D 12 παρ᾽ 
4. ξῴων vulg. 

ἕω 
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ὄνομα μνημονεύεται. πρῶτος δὲ τῶν εἰς ἱστορίαν 
καὶ μνήμην παραδεδομένων ἡμῖν Νίνος ὁ βασιλεὺς 
τῶν ᾿σσυρίων μεγάλας πράξεις ἐπετελέσατο᾽ περὶ 

"οὗ τὰ κατὰ μέρος ἀναγράφειν πειρασόμεϑα. γενό- 

μενος γὰρ φύδει πολεμικὸς καὶ ξηλωτὴς τῆς ἀρετῆς 5 
καϑώπλιδε τῶν νέων τοὺς κρατίστους" γυμνάσας δ᾽ 

αὐτοὺς πλείονα χρόνον δσυνήϑεις ἐποίησε πάδῃ κακο- 
παϑείᾳ καὶ πολεμικοῖς κινδύνοις. συστησάμενος οὖν 
στρατόπεδον ἀξιόλογον συμμαχέαν ἐποιήσατο πρὸς 

᾿Δριαῖον τὸν βασιλέα τῆς ᾿Αἀραβίας. ἣ κατ᾽ ἐκείνους 19 
τοὺς χρόνους ἐδόκχδι πλήϑειν ἀλκίμων ἀνδρῶν. ἔστι 
ὃὲ καὶ καϑόλου τοῦτο τὸ ἔϑνος φιλελδύϑερον καὶ 

κατ᾽ οὐδένα τρόπον προσδεχόμενον ἔπηλυν ἡγεμόνα" 
διόπερ οὔϑ᾽ οἱ τῶν Περσῶν βασιλεῖς ὕστερον οὔϑ᾽ 114 

oí τῶν Μακεδόνων. καίπερ πλεῖστον ἰσχύσαντες, 18 

ἠδυνήϑησαν τοῦτο τὸ ἔϑνος καταδουλώδσασϑαι. καῦ- 

όλου γὰρ ἡ ᾿Αραβία δυσπολέμητός ἐστι ξενικαῖς 
δυνάμεσι διὰ τὸ τὴν μὲν ἔρημον αὐτῆς εἶναι, τὴν 
ὃὲ ἄνυδρον καὶ διειλημμένην φρέασι κεκρυμμένοις 
καὶ μόνοις τοῖς ἐγχωρίοις γνωριξομένοις. ὃ δ᾽ οὖν 30 

τῶν ᾿Δἀσσυρίων βασιλεὺς Νίνος τὸν δυναστεύοντα 

τῶν ᾿ράβων παραλαβὼν ἐστράτευσε μετὰ πολλῆς 

δυνάμεως ἐπὶ Βαβυλωνίους κατοικοῦντας ὕμορον 

χώραν" κατ᾽ ἐκείνους δὲ τοὺς χρόνους ἡ μὲν νῦν 
οὖσα Βαβυλὼν οὐκ ἦν ἐχτισμένη, κατὰ δὲ τὴν Βα- 35 
βυλωνίαν ὑπῆρχον ἄλλαι πόλεις ἀξιόλογοι" ῥαδίως 
ὃὲ χειρωσάμενος τοὺς ἐγχωρίους διὰ τὸ τῶν ἐν τοῖς 

πολέμοις κινδύνων ἀπείρως ἔχειν, τούτοις μὲν ἔταξε 

2 ἡμῖν om. vulg. 5 τῆς om. CF. 
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τελεῖν κατ᾽ ἐνιαυτὸν ὡρισμένους φόρους, τὸν δὲ 
᾿ βασιλέχ τῶν καταπολεμηϑέντων λαβὼν μετὰ τῶν 
τέχνων αἰχμάλωτον ἀπέκτεινε. μετὰ δὲ ταῦτα πολ- 
λοῖς πλήϑεσιν εἰς τὴν ᾿Δρμενίαν ἐμβαλὼν καί τινας 

ὅ τῶν πόλεων ἀναστάτους ποιήσας κατεπλήξατο τοὺς 

ἐγχωρίους διόπερ ὃ βαδιλεὺς αὐτῶν Βαρξάνης, 
ὁρῶν αὑτὸν οὐκ ἀξιόμαχον ὄντα, μετὰ πολλῶν δώ- 

ρῶν ἀπήντησε καὶ πᾶν ἔφηδδ ποιήσειν τὸ προστατ- 
τόμενον. ὁ δὲ Νίνος μεγαλοψύχως αὐτῷ χρησά- 9 

10 μένος τῆς v5 ᾿Αρμενίας συνεχώρησεν ἄρχειν καὶ 
φίλον ὄντα πέμπειν στρατιὰν καὶ τὴν χορηγίαν τῷ 

σφετέρῳ στρατοπέδῳ. ἀεὶ δὲ μᾶλλον αὐξόμενος 
ἐστράτευσεν εἰς τὴν Μηδίαν. ὃ δὲ ταύτης βασιλεὺς 10 

Φάρνος παραταξάμενος ἀξιολόγῳ δυνάμει καὶ λει- 

15 φϑείς, τῶν ve στρατιωτῶν τοὺς πλείους ἀπέβαλε καὶ 
αὐτὸς μετὰ τέκνων ἑπτὰ καὶ γυναικὸς αἰχμάλωτος 
ληφϑεὶς ἀνεσταυρώϑη. 

Οὕτω δὲ τῶν πραγμάτων τῷ Νίνῳ προχωρούν- ὃ 
τῶν δεινὴν ἐπιϑυμίαν ἔσχε τοῦ καταστρέψασϑαι τὴν 

20 ᾿Ασίαν ἅπασαν τὴν ἐντὸς Τανάιδος καὶ Νείλου" ὡς 
ἐπίπαν γὰρ τοῖς εὐτυχοῦσιν ἡ τῶν πραγμάτων 

εὔροια τὴν τοῦ πλείονος ἐπυϑυμίαν παρίστησι. 
διόπερ τῆς μὲν Μηδίας σατράπην ἕνα τῶν περὶ 
αὑτὸν φίλων κατέστησεν, αὐτὸς δ᾽ ἐπήει τὰ κατὰ 

25 τὴν ᾿“σίαν ἔϑνη καταστρεφόμενος, καὶ χρόνον ἕπτα- 
καιδεκαετῆ καταναλώσας πλὴν ᾿Ινδῶν καὶ Βακτρια- 
νῶν τῶν ἄλλων ἁπάντων κύριος ἐγένετο. τὰς μὲν 9 
οὖν καϑ' ἕκαστα μάχας ἢ τὸν ἀριϑμὸν ἁπάντων 

oo 

7 αὐτὸν D, ἑαυτὸν vulg. 15 πλείστους vulg. 22 εὔροια 
Herwerden, ἐπέρροια libri. 
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τῶν καταπολεμηϑέντων οὐδεὶς vv συγγραφέων 
ἀνέγραψε, τὰ δ᾽ ἐπισημότατα τῶν ἐθνῶν ἀκολούϑως 
Κτησίᾳ τῷ Κνιδίῳ πειρασόμεϑα συντόμως ἐπιδρα- 

3 μεῖν. κατεστρέψατο μὲν γὰρ τῆς παραϑαλαττίου 
καὶ τῆς συνεχοῦς χώρας τήν vs Αἴγυπτον καὶ Φοινί- 5 

κην, ἔτι δὲ Κοίλην Συρίαν καὶ Κιλικίαν καὶ Παμφυ- 116 
λίαν καὶ “υκίαν, πρὸς δὲ ταύταις τήν τε Καρίαν 
καὶ Φρυγίαν καὶ Μυσίαν καὶ “υδίαν, προσηγάγετο 
δὲ τήν vs Τρῳάδα καὶ τὴν ἐφ᾽ ᾿Ελλησπόντῳ Φρυ- 
γίαν καὶ Προποντίδα καὶ Βιϑυνίαν καὶ Καππαδὸο- 10 
κίαν καὶ τὰ κατὰ τὸν Πόντον ἔϑνη βάρβαρα κατοι- 

κοῦντα μέχρι Τανάιδος, ἐκυρίευσε δὲ τῆς τε Καδου- 

σίων χώρας καὶ Ταπύρων, ἔτι δ᾽ Ὑρκανίων καὶ 
ΖΙραγγῶν, πρὸς δὲ τούτοις ΖΙερβίκων καὶ Καρμανίων 

καὶ Χωρομναίων, ἔτει δὲ Βορκανίων καὶ Παρϑυαίων, 15 
ἐπῆλθε δὲ καὶ τὴν Περσίδα καὶ τὴν Σουσιανὴν 
καὶ τὴν καλουμένην Κασπιανήν, εἰς ἦν εἰσιν εἰσβο- 

λαὶ στεναὶ παντελῶς, διὸ καὶ προσαγορεύονται 
Κάσπιαι πύλαι. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα τῶν ἐλαττόνων 
ἐθνῶν προσηγάγετο, περὶ ὧν μακρὸν ἂν εἴη λέγειν. 90 

τῆς δὲ Βακτριανῆς οὔδης δυσεισβόλουν xal πλήϑη 
μαχίμων ἀνδρῶν ἐχούσης. ἐπειδὴ πολλὰ πονήσας 

ἄπρακτος ἐγένετο, τὸν μὲν πρὸς Βακτριανοὺς πόλε- 
μον εἰς ἕτερον ἀνεβάλετο καιρόν, τὰς δὲ δυνάμεις 
ἀναγαγὼν εἰς τὴν ᾿Ασσυρέαν ἐξελέξατο τόπον εὔϑετον y 

ὃ εἰς πόλεως μεγάλης κτίσιν. ἐπιφανεστάτας γὰρ πρά- 
ἕξεις τῶν πρὸ αὐτοῦ κατειργασμένος ἔσπευδε τηλι- 

m» 

8 καὶ Μυσίαν om. D 12 ve] ve τῶν D Καδδου- 
σίων CF 14 4oéyxo» vulg. 16 Χωρομναίων] Ῥόμνων C 
25 ἀπαγαγὼν Συρίαν CF 26 μεγάλης om. D. 
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καύτην κτίσαι τὸ μέγεϑος πόλιν ὥστε μὴ μόνον 
αὐτὴν εἶναι μεγίστην τῶν τότε οὐσῶν κατὰ πᾶσαν 

τὴν οἰκουμένην, ἀλλὰ μηδὲ τῶν μεταγενεστέρων 
ἕτερον ἐπιβαλόμενον ῥαδίως ἂν ὑπερϑέσϑαι. τὸν 9 

5 μὲν οὖν τῶν ᾿ἀράβων βασιλέα τιμήσας δώροις καὶ 
λαφύροις μεγαλοπρεπέσιν ἀπέλυσε μετὰ τῆς ἰδίας 
στρατιᾶς εἰς τὴν οἰκείαν, αὐτὸς δὲ τὰς πανταχόϑεν 
δυνάμεις καὶ παρασκευὰς πάντων τῶν ἐπιτηδείων 
ἀϑροοίδας παρὰ τὸν Εὐφράτην ποταμὸν ἔκτισε πόλιν 

10 εὖ τετειχισμένην, ἑἕτερόμηκες αὐτῆς ὑποστησάμενος 

τὸ σχῆμα. εἶχε δὲ τῶν μὲν μακροτέρων πλευρῶν 
ἑκατέραν ἡ πόλις ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα σταδίων, 

τῶν δὲ βραχυτέρων ἐνενήκοντα. διὸ καὶ τοῦ σύμ- s 
παντὸς περιβόλου συσταϑέντος ἐκ σταδίων τετρα- 

15 κοσίων καὶ ὀγδοήκοντα τῆς ἐλπίδος οὐ διεψεύσϑη᾽ 

τηλικαύτην γὰρ πόλιν οὐδεὶς ὕστερον ἔκτισε κατά 

τε τὸ μέγεϑος τοῦ περιβόλου καὶ τὴν περὶ τὸ τεῖχος 
μεγαλοπρέπειαν. τὸ μὲν γὰρ ὕψος εἶχε τὸ τεῖχος 

ποδῶν ἑκατόν, τὸ δὲ πλάτος τρισὶν ἄρμασιν ἱππά- 
20 ὅιμον ἦν᾽ οἱ δὲ σύμπαντες πύργοι τὸν μὲν ἀριϑμὸν 

ἦσαν χίλιοι καὶ πεντακόσιοι, τὸ δ᾽ ὕψος εἶχον 
ποδῶν διακοσίων. κατῴκισε δ᾽ εἰς αὐτὴν τῶν μὲν 4 
᾿ἀσσυρίων τοὺς πλείστους καὶ δυνατωτάτους, ἀπὸ 

116 08. τῶν ἄλλων ἐθνῶν τοὺς βουλομένονς. καὶ τὴν 
26 μὲν πόλιν ὠνόμασεν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ Νίνον, τοῖς δὲ κατ- 

οἰκισϑεῖσι πολλὴν τῆς Óuógov χώρας προσώριδεν. 

Ἐπεὶ δὲ μετὰ τὴν κτίσιν ταύτην ὃ Νίνος ἐστρά- 4 
τευσεν ἐπὶ τὴν Βακτριανήν, ἐν qj Σεμίραμιν ἔγημε 

4 ἐπιβαλλόμενον vulg. 9 παρὰ] ἐπὶ CF 32 ὦὠνό- 
μασεν DFE*, ἐκάλεσεν CF. 
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τὴν ἐπιφανεστάτην ἁπασῶν τῶν γυναικῶν ὧν παρει- 
λήφαμεν, ἀναγκαῖόν ἐστι περὶ αὐτῆς προειπεῖν πῶς 
ἐκ ταπεινῆς τύχης síg τηλικαύτην προήχϑη δόξαν. 

κατὰ τὴν Συρίαν τοίνυν ἔστι πόλις ᾿ἀσκάλων, καὶ 
ταύτης οὐκ ἄπωϑεν λίμνη μεγάλη καὶ βαϑεῖα πλή- 
ρης ἐχϑύων. παρὰ δὲ ταύτην ὑπάρχει τέμενος ϑεᾶς 

ἐπιφανοῦς. ἣν ὀνομάξουσιν οὗ Σύροι Zfegxevobv: 
αὕτη δὲ τὸ μὲν πρόσωπον ἔχει γυναικός, τὸ δ᾽ ἄλλο 
σῶμα πᾶν ἰχϑύος διά τινας τοιαύτας αἰτίας. μυϑο- 

λογοῦσιν οἱ λογιώτατοι τῶν ἐγχωρίων τὴν 4gpoo- 
δίτην προσκόψασαν τῇ προειρημένῃ ϑεᾷ δεινὸν ἐμ- 
βαλεῖν ἔρωτα vsavíOxov τινὸς τῶν ϑυόντων οὐκ 
ἀειδοῦφ᾽ τὴν δὲ ΖΙερκετοῦν μιγεῖσαν τῷ Σύρῳ γεν- 
νῆσαι μὲν ϑυγατέρα, καταισχυνθεῖσαν δ᾽ ἐπὶ τοῖς 
ἡμαρτημένοις τὸν μὲν νεανίσκον ἀφανίσαι, τὸ δὲ 
παιδίον εἴς τινας ἐρήμους καὶ πετρώδεις τόπους 

ἐχϑεῖναι" ἑαυτὴν δὲ διὰ τὴν αἰσχύνην καὶ λύπην 
ῥδίψασαν εἰς τὴν λίμνην μετασχηματισϑῆναι τὸν τοῦ 

σώματος τύπον εἰς ἰχϑῦν' διὸ καὶ vovg Σύρους 

μέχρι τοῦ νῦν ἀπέχεσϑαι τούτου τοῦ Gov καὶ τιμᾶν 
τοὺς ἰχϑῦς ὡς ϑεούς. περὶ δὲ τὸν τόπον ὅπου τὸ 

βρέφος ἐξετέϑη πλήϑους περιστερῶν ἐννεοττεύοντος 
παραδόξως καὶ δαιμονίως ὑπὸ τούτων τὸ παιδίον 
διατρέφεσϑαι' τὰς μὲν γὰρ ταῖς πτέρυξι περιεχού- 
ὅας τὸ σῶμα τοῦ βρέφους πανταχόϑεν ϑάλπειν, τὰς 25 

δ᾽ ἐκ τῶν σύνεγγυς ἐπαύλεων, ὁπότε τηρήσειαν τούς 

1 τὴν] ἣν ll ὧν om. II (et D!) 2 περὶ] ὑπὲρ Il 
4 τοίνυν om. D 18 ἀηδοὺς D 17 ἐκϑεῖναι) ἐν οἷς 
πολλοῦ πλήϑους περιστερῶν ἐννοσσεύειν εἰωϑότος (εἰωϑό- 
τῶν D) παραδόξως (οὖν add. D) τροφῆς καὶ σωτηρίας τυ- 
χεῖν τὸ βρέφος add. codices, del. Rhodomanus. 
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τε βουκόλους καὶ τοὺς ἄλλους νομεῖς ἀπόντας, ἐν 

τῷ στόματι φερούσας γάλα διατρέφειν παραστα- 

ξούσας ἀνὰ μέσον τῶν χειλῶν. ἐνιαυσίου δὲ τοῦ 5 
παιδίου γενομένου καὶ στερεωτέρας τροφῆς προσ- 

5 δεομένου, τὰς περιστερὰς ἀποχνιξούδας ἀπὸ τῶν 

τυρῶν παρέχεσθαι τροφὴν ἀρκοῦσαν. τοὺς 0b νο- 

μεῖς ἐπανιόντας καὶ ϑεωροῦντας περιβεβρωμένους 

τοὺς τυροὺς ϑαυμάσαι τὸ παράδοξον᾽ παρατηρή- 
σαντας οὖν καὶ μαϑόντας τὴν αἰτίαν εὑρεῖν τὸ βρέ- 

100g, διαφέρον τῷ κάλλει. εὐθὺς οὖν αὐτὸ κομί- 6 
i17 όαντας εἰς τὴν ἔπαυλιν δωρήσασϑαι τῷ προεστη- 

κότι τῶν βασιλικῶν κτηνῶν, ὄνομα Σίμμα᾽ καὶ 
τοῦτον ἄτεκνον ὄντα τὸ παιδίον τρέφειν ὡς ϑυγά- 
τριον μετὰ πάδης ἐπιμελείας, ὄνομα ϑέμενον Σεμί- 

15 ραμιν, ὅπερ ἐστὶ κατὰ τὴν τῶν Σύρων διάλεκτον 
παρωνομασμένον ἀπὸ τῶν περιστερῶν, ἃς ἀπ᾽ ἐκεί- 
vov τῶν χρόνων oí κατὰ Συρίαν ἅπαντες διετέλεσαν 
ὡς ϑεὰς τιμῶντες. 

Τὰ μὲν οὖν κατὰ τὴν γένεσιν τῆς Σεμιράμιδος ὃ 
90 μυϑολογούμενα σχεδὸν ταῦτ᾽ ἔστιν. ἤδη δ᾽ αὐτῆς 

ἡλικίαν ἐχούσης γάμου καὶ τῷ κάλλει πολὺ τὰς 
ἄλλας παρϑένους διαφερούσης, ἀπεστάλη παρὰ βασι- 

λέως ὕπαρχος ἐπισκεψόμενος τὰ βασιλικὰ κτήνη" 
οὗτος δ᾽ ἐχαλεῖτο μὲν Ὄννηρ, πρῶτος δ᾽ ἦν τῶν 

36 ἐκ τοῦ βασιλικοῦ συνεδρίου καὶ τῆς Συρίας ἁπά- 
69e ἀποδεδειγμένος ὕπαρχος. ὃς καταλύσας παρὰ 

1 ἀπόντας Ursinus, om. ACDFG, λιπόντας ceteri, ἀπο- 
κεχωρηκότας Gemistus 8 ϑαυμάξειν CF 11 προέστωτι 
vulg. 38 ἔπαρχος Il ἐπισκεπτόμενος Ὁ 34 μὲν Ὁννης] 
μεννόννης D, μενόνης CF 26 ἔπαρχος II. 
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τῷ Σίμμᾳ καὶ ϑεωρήδσας τὴν Σεμίραμιν ἐθηρεύϑη 

τῷ κάλλει" διὸ καὶ τοῦ Σίμμα καταδεηϑεὶς αὑτῷ 
δοῦναι τὴν παρϑένον εἰς γάμον ἔννομον, ἀπήγαγεν 

αὐτὴν εἰς Νίνον, καὶ γήμας ἐγέννησε δύο παῖδας, 

Ὑαπάτην καὶ Ὑδάσπην. τῆς δὲ Σεμιράμιδος ἐχού- ὅ 

ὅης καὶ τἄλλα ἀκόλουθα τῇ περὶ τὴν ὄψιν εὐπρε- 
πείᾳ, συνέβαινε τὸν ἄνδρα τελέως ὑπ᾽ αὐτῆς δε- 
δουλῶσϑαι, καὶ μηδὲν ἄνευ τῆς ἐκείνης γνώμης 
πράττοντα κατευστοχεῖν ἐν πᾶσι. καϑ᾽ ὃν δὴ χρό- 
vov ὁ βασιλεύς, ἐπειδὴ τὰ περὶ τὴν κτίσιν τῆς ὁμῶω- 10 
νύμου πόλεως συνετέλεσε, στρατεύειν ἐπὶ Βακτρια- 
voveo ἐπεχείρησεν. εἰδὼς δὲ τά τὸ πλήϑη καὶ τὴν 
ἀλκὴν τῶν ἀνδρῶν, ἔτι δὲ τὴν χώραν ἔχουσαν 
πολλοὺς τόπους ἀπροσίτους διὰ τὴν ὀχυρότητα, 

κατέλεξεν ἐξ ἁπάντων τῶν ox αὐτὸν ἐθνῶν στρα- 15 
τιωτῶν πλῆϑος" ἐπεὶ γὰρ τῆς πρότερον στρατείας 

ἀποτετευχὼς ἦν, ἔσπευδε πολλαπλασίονι παραγενέ- 
σϑαι δυνάμει πρὸς τὴν Βακτριανήν. συναχϑείσης δὲ 

τῆς στρατιᾶς πανταχόϑεν ἠριϑμήϑησαν, ὡς Κτησίας 

ἐν ταῖς ἱστορίαις ἀναγέγραφε, πεξῶν μὲν ἑχατὸν 20 
ἑβδομήκοντα μυριάδες, ἱππέων δὲ μιᾷ πλείους τῶν 
εἴκοσι μυριάδων, ἅρματα δὲ δρεπανηφόρα μικρὸν 

ἀπολείποντα τῶν μυρίων ἑξακοσίων. ἔστι μὲν οὖν 
ἄπιστον τοῖς αὐτόϑεν ἀκούσασι τὸ πλῆϑος τῆς 

στρατιᾶς, οὐ μὴν ἀδύνατόν ys φανήσεται τοῖς ἀνα- 25 

ϑεωροῦσι τὸ τῆς ᾿4σίας μέγεϑος καὶ τὰ πλήϑη τῶν 
κατοικούντων αὐτὴν ἐθνῶν. εἰ γάρ τις ἀφεὶς τὴν 

ὅ ὑδάσπιν D σεμιράμεως Ὁ 12 ἐνεχείρησεν CF 
14 τόπους πολλοὺς vulg. 16 τῆς v. στρατείας) κατὰ τὴν 
π. στρατείαν 1 24 ἀκούουσι ΠῚ 247 αὐτὴν om. D. 
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ἐπὶ Σκύϑας “ΖἸαρείου στρατείαν μετὰ ὀγδοήκοντα 

118 μυριάδων καὶ τὴν Ξέρξου διάβασιν ἐπὶ τὴν Ελλάδα 
τοῖς ἀναρυϑμήτοις πλήϑεσι, τὰς ἐχϑὲς καὶ πρῴην 
συντελεσϑείσας πράξεις ἐπὶ τῆς Εὐρώπης σκέψαιτο. 

ὅ τάχιον ἂν πιστὸν ἡγήσαιτο τὸ δηϑέν. κατὰ μὲν οὖν 6 
τὴν Σικελίαν ὁ Ζιονύσιος ἐκ μιᾶς τῆς τῶν Σίυρα- 

xoGíov πόλεως ἐξήγαγεν ἐπὶ τὰς στρατείας πεζῶν 

μὲν δώδεκα μυριάδας, ἱππεῖς δὲ μυρίους καὶ δισχι- 
λέους, ναῦς δὲ μακρὰς ἐξ ἑνὸς λιμένος τετρακοσίας, 

10 ὧν ἦσαν ἔνιαι τετρήρεις καὶ πεντήρεις᾽ 'Ῥωμαῖοι δὲ 7 
μικρὸν πρὸ τῶν ᾿Αννιβαϊκῶν καιρῶν, προορώμενοι 

τὸ μέγεϑος τοῦ πολέμου, κατέγραψαν τοὺς κατὰ τὴν 

᾿Ιταλίαν ἐπιτηδείους εἰς [τὴν] στρατείαν πολίτας τε 

καὶ συμμάχους, ὧν ὁ σύμπας ἀριϑμὸς μικρὸν ἀπέ- 
15 Aute τῶν ἑκατὸν μυριάδων" καίτοι γ᾽ ἕνεκα πλή- 

ϑους ἀνθρώπων τὴν ᾿Ιταλίαν ὅλην οὐκ ἄν tig συγ- 

κρίνεις πρὸς ἕν ἔϑνος τῶν κατὰ τὴν ᾿Ασίαν. ταῦτα 
μὲν οὖν ἡμῖν εἰρήσϑω πρὸς τοὺς ἐκ τῆς νῦν περὶ 
τὰς πόλεις οὔσης ἐρημίας τεκμαιρομένους τὴν πα- 

40 λαιὰν τῶν ἐθνῶν πολυανϑρωπίαν. 

Ὁ δ᾽ οὖν Νίνος μετὰ τοσαύτης δυνάμεως στρα- 6 
τεύσας εἰς τὴν Βακτριανὴν ἠναγκάξετο, δυσεισβόλων 

“τῶν τόπων καὶ στενῶν ὄντων, κατὰ μέρος ἄγειν 
τὴν δύναμιν. ἡ γὰρ Βακτριανὴ χώρα πολλαῖς καὶ 2 

35 μεγάλαις οἰκουμένη πόλεσι μίαν μὲν εἶχεν ἐπιφανε- 

στάτην, ἐν d συνέβαινεν εἶναι καὶ τὰ βασίλεια" 
αὕτη δ᾽ ἐκαλεῖτο μὲν Βάκτρα, μεγέϑει δὲ καὶ τῇ 
κατὰ τὴν ἀκρόπολιν ὀχυρότητι πολὺ πασῶν διέφερε. 

3 χϑὲς vulg. 11 ἀννιβιακῶν CDF 18 τὴν om. CD 
14 ἀπελίπετο D 26 καὶ om. CF. 

Droponvs I. 12 
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βασιλεύων δ᾽ αὐτῆς Ὀξυάρτης κατέγραψεν ἅπαντας 

τοὺς ἐν ἡλικίᾳ στρατείας ὄντας, oV τὸν ἀριϑμὸν 
ἠθροίσϑησαν εἰς τετταράκοντα μυριάδας. ἀναλαβὼν 

οὖν τὴν δύναμιν καὶ τοῖς πολεμίοις ἀπαντήσας περὶ 
τὰς εἰσβολάς. εἴασε μέρος τῆς τοῦ Νίνου στρατιᾶς 5 

εἰσβαλεῖν' ἐπεὶ δ᾽ ἔδοξεν ἱκανὸν ἀποβεβηκέναι τῶν 

πολεμίων πλῆϑος εἰς τὸ πεδίον, ἐξέταξε τὴν ἰδίαν 
δύναμιν. γενομένης δὲ μάχης ἰσχυρᾶς οἵ Βακτριανοὶ 

τοὺς ᾿Ασσυρίους τρεψάμενοι καὶ τὸν διωγμὸν μέχρι 
τῶν ὑπερκειμένων ὀρῶν ποιησάμενοι διέφϑειραν 19 
τῶν πολεμίων εἰς δέκα μυριάδας. μετὰ δὲ ταῦτα 
πάσης τῆς δυνάμεως εἰσβαλούσης, κρατούμενοι τοῖς 

πλήθεσι κατὰ πόλεις ἀπεχώρησαν, ἕκαστοι ταῖς 

ἐδίαις πατρίσι βοηϑήσοντες. τὰς μὲν οὖν ἄλλας ὁ 
Νίνος ἐχειρώσατο ῥαδίως, τὰ δὲ Βάκτρα διά vs τὴν 15 
ὀχυρότητα καὶ τὴν ἐν αὐτῇ παρασκευὴν ἠδυνάτει 
κατὰ κράτος ἑλεῖν. πολυχρονίου δὲ τῆς πολιορκίας 
γινομένης, ὃ τῆς Σεμιράμιδος ἀνήρ, ἐρωτικῶς ἔχων 119 

πρὸς τὴν γυναῖκα καὶ συστρατευόμενος τῷ βασιλεῖ, 

μετεπέμψατο τὴν ἄνϑρωπον. ἡ δὲ συνέσει καὶ τόλμῃ 30 

καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖρ πρὸς ἐπιφάνειαν συντείνουσι 

κεχορηγημένη καιρὸν ἔλαβεν ἐπιδείξασϑαι τὴν ἰδίαν 

ἀρετήν. πρῶτον μὲν οὖν πολλῶν ἡμερῶν ὁδὸν 
μέλλουσα διαπορεύεσϑαι στολὴν ἐπραγματεύσατο δι᾽ 

ἧς οὐκ ἦν διαγνῶναι τὸν περιβεβλημένον πότερον 35 

1 ἐξαόρτης 2. ἡλικίαις Ὁ 5 μέρος] μὲν μέρος 
conicio 6 ἀποβεβληκέθαι CF 1ΤἹ sig τὸ πεδίον] om. F, 
πεδίων D 16 τὰς... παρασπευὰς Il 18 γινομένης 
Gemistus, γενομένης codices σεμιράμξως D 40 ἢ δὲ] 
ἦν δὲ F, ἐπεὶ δὲ qv CO 22 καιρὸν] οὖν add. F' 24 διε- 
πραγματεύσατο D. 
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ἀνήρ ἐστιν ἢ γυνή. αὕτη δ᾽ ἦν εὔχρηστος αὐτῇ 
πρός τε τὰρ ἐν τοῖς καύμασιν ὁδοιπορέας εἰς τὸ 

διατηρῆσαι τὸν τοῦ σώματος χρῶτα καὶ πρὸς τὰς 
ἐν τῷ πράττειν ὃ βούλοιτο χρείας, εὐκίνητος οὖσα 

5 καὶ νεανική, καὶ τὸ σύνολον τοσαύτη τις ἐπῆν αὐτῇ 
χάρις ὥσϑ᾽ ὕστερον Μήδους ἡγησαμένους τῆς ᾿Ασίας 

φορεῖν τὴν Σεμιράμιδος στολήν, καὶ μετὰ ταῦθ᾽ 
ὁμοίως Πέρσας. παραγενομένη δ᾽ εἰς τὴν Βακτρια- 
νὴν καὶ κατασχεψαμένη τὰ περὶ τὴν πολιορκίαν, 

10 ἑώρα κατὰ μὲν τὰ πεδία καὶ τοὺς εὐεφόδους τῶν 
τόπων προσβολὰς γινομένας, πρὸς δὲ τὴν ἀκρόπολιν 
οὐδένα προσιόντα διὰ τὴν ὀχυρότητα, καὶ τοὺς ἔν- 
δον ἀπολελοιπότας τὰς ἐνταῦϑα φυλακὰς καὶ παρα- 

βοηϑοῦντας τοῖς ἐπὶ τῶν κάτω τειχῶν κινδυνεύουσι. 

15 διόπερ παραλαβοῦσα τῶν στρατιωτῶν τοὺς πετρο- 

βατεῖν εἰωϑότας, καὶ μετὰ τούτων διά τινος χαλεπῆς 

φάραγγος προδαναβᾶσα, κατελάβετο μέρος. τῆς ἀκρο- 

πόλεως καὶ τοῖς πολιορκοῦσι τὸ κατὰ τὸ πεδίον 

τεῖχος ἐσήμηνεν. oí δ᾽ ἔνδον ἐπὶ τῇ καταλήψει τῆς 
20 ἄχρας καταπλαγέντες ἐξέλιπον τὰ τείχη καὶ τὴν 

σωτηρίαν ἀπέγνωσαν. τοῦτον δὲ τὸν τρόπον ἁλού- 
69e τῆς πόλεως ὁ βασιλεὺς ϑαυμάσας τὴν ἀρετὴν 

τῆς γυναικὸς τὸ μὲν πρῶτον μεγάλαις δωρεαῖς 

αὐτὴν ἐτίμησε, μετὰ δὲ ταῦτα διὰ τὸ κάλλος τῆς 
35 ἀνθρώπου δχὼν ἐρωτικῶς ἐπεχείρησε τὸν ἄνδρα 

πεύϑειν ἑκουσίως αὐτῷ παραχωρῆσαι, ἐπαγγειλάμενος 

6 χάρις ante vig D 18 παρεπιβοηθοῦντας CF. 14 τοῖς 
om. D 17 κατέλαβε τὸ vulg. 90 τῆς σωτηρίας CF 
24 αὐτὴν μεγ. δωρεαῖς vulg. ^ 25 ἔχων II 26 πείθειν] 
ozog add. D. 
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ἀντὶ ταύτης τῆς χάριτος αὐτῷ συνοικιεῖν τὴν ἰδίαν 
10 ϑυγατέρα Σωσάνην. δυσχερῶς δ᾽ αὐτοῦ φέροντορ, 

ἠπείλησεν ἐκκόψειν τὰς δράδεις μὴ προχείρως ὑπη- 
ρετοῦντορ τοῖς προστάγμασιν. ὃ δὲ Ὄννης ἅμα μὲν 
τὰς τοῦ βασιλέως ἀπειλὰς δείσας, ἅμα δὲ διὰ τὸν ὅ 
ἔρωτα περιπεσὼν λύττῃ τινὶ καὶ μανίᾳ, βρόχον 
ἑαυτῷ περιϑεὶρ ἀνεκρέμασε. Σεμέραμις μὲν οὖν διὰ 
τοιαύτας αἰτίας εἰς βασιλικὸν ἦλϑε πρόσχημα. 

Ὁ δὲ Νίνος τούς τε ἐν Βάκτροις παρέλαβε ϑη- 

δαυρούς, ἔχοντας πολὺν ἄργυρόν τε καὶ χρυσόν, 10 
καὶ τὰ κατὰ τὴν Βακτριανὴν καταστήσας ἀπέλυσε 190 
τὰς δυνάμειρ. μετὰ δὲ ταῦτα γεννήσας ἐκ Σιεμιρά- 
μιδος υἱὸν Νινύαν ἐτελεύτησε, τὴν γυναῖχα ἀπο- 

λιπὼν βασίλισσαν. τὸν δὲ Νίνον ἡ Σεμίραμις ἔϑα- 
ψεν ἐν τοῖς βασιλείοις. καὶ κατεσκεύασεν ἐπ᾽ αὐτῷ iw 

χῶμα παμμέγεϑες, οὗ τὸ μὲν ὕψος ἦν ἐννέα στα- 
2 δέων, τὸ δ᾽ εὖρος, ὥς φησι Κτησίας, δέκα. διὸ καὶ 
τῆς πόλεως παρὰ τὸν Εὐφράτην ἐν πεδίῳ κειμένης 
ἀπὸ πολλῶν σταδίων ἐφαίνετο τὸ χῶμα καϑαπερεί 
τις ἀκρόπολιφ᾽ ὃ καὶ μέχρι τοῦ νῦν φασι διαμένειν, 30 

καίπερ τῆς Nívov κατεσχκαμμένης ὑπὸ Μήδων. ὅτε 
κατέλυσαν τὴν 4ecvoíov βασιλείαν. ἡ δὲ Σεμί- 
ραμις, οὖσα φύσει μεγαλεπίβολος καὶ φιλοτιμου- 
μένη τῇ δόξῃ τὸν βεβασιλευκότα πρὸ αὐτῆς ὑπερ- 
ϑέσϑαι, πόλιν μὲν ἐπεβάλετο κχτίξευν ἐν τῇ Βαβυ- 95 
λωνίᾳ, ἐπιλεξαμένη δὲ τοὺς πανταχόϑεν ἀρχιτέκτονας 

καὶ τεχνίτας, ἔτι δὲ τὴν ἄλλην χορηγίαν παρα- 

, 1 συνοικεῖν vulg. 4 Ὄννηςρ] Μενόνης ll 12 Σεμι- 
φάμεως D 16 ἐννέα ἦν vulg. 20 καὶ] δὲ vulg. 34 πρὸ 
αὐτῆς] πρότερον 1]. 
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σκευασαμένη, συνήγαγεν ἐξ ἁπάσης τῆς βασιλείας 
πρὸς τὴν τῶν ἔργων συντέλειαν ἀνδρῶν μυριάδας 
διακοσίας. ἀπολαβοῦσα δὲ τὸν Εὐφράτην ποταμὸν 3 
εἰς μέσον περιεβάλετο τεῖχος τῇ πόλει σταδίων 

5 ξξήκοντα καὶ τριακοσίων, διειλημμένον πύργοις 

πυκνοῖς καὶ μεγάλοις, ὥς φησι Κτησίας ὁ Κνίδιος, 
ὡς δὲ Κλείταρχος καὶ τῶν ὕστερον μετ᾽ ᾿4λεξάνδρον 
διαβάντων εἰς τὴν ᾿4σίαν τινὲς ἀνέγραψαν, τριακο- 

σίων ἑξήκοντα πέντε σταδίων καὶ προστιϑέασιν 
10 ὅτι τῶν ἴσων ἡμερῶν εἰς τὸν ἐνιαυτὸν οὐσῶν ἐφι- 

λοτιμήϑη τὸν ἴσον ἀριϑμὸν τῶν σταδίων ὑποστή- 

ὄασϑαι. ὀπτὰς δὲ πλέίνϑους ᾿εἰς ἄσφαλτον ἐνδησα- 4 
μένη τεῖχος κατεσχεύασε τὸ μὲν ὕψος, ὡς μὲν Κτησίας 
φησί, πεντήκοντα ὀργυιῶν, ὡς δ᾽ ἔνιοι τῶν νεωτέ- 

15 ρῶν ἔγραψαν, πηχῶν πεντήκοντα, τὸ δὲ πλάτος πλέον 
ἢ δυσὶν ἅρμασιν ἱππάσιμον πύργους δὲ τὸν μὲν 
ἀριϑμὸν διακοσίους καὶ πεντήκοντα, τὸ δ᾽ ὕψος καὶ 

πλάτος ἐξ ἀναλόγου τῷ βάρδι τῶν κατὰ τὸ τεῖχος 
ἔργων. οὐ χρὴ δὲ ϑαυμάξειν εἰ τηλικούτου τὸ μέγε- ὅ 

20 ὃος τοῦ περιβόλου καϑεστῶτος ὀλίγους πύργους κατ- 

εσκεύασεν᾽ ἐπὶ πολὺν γὰρ τόπον τῆς πόλεως ἕλεσι 

περιεχομένης, κατὰ τοῦτον τὸν τόπον οὐκ ἔδοξεν αὐτῇ 
πύργους οἰκοδομεῖν, τῆς φύσεως τῶν ἑλῶν ἱκανὴν 

1τοϊπαρεχομένης ὀχυρότητα. ἀνὰ μέσον δὲ τῶν οἰκιῶν 
$5 καὶ τῶν τειχῶν ὁδὸς πάντῃ κατελέλειπτο δίπλεϑρος. 

6 μεγάλοις] τηλικοῦτο δ᾽ ἦν τὸ βάρος τῶν ἔργων, ὥστε 
τὸ μὲν πλάτος εἶναι τῶν τειχῶν ἕξ͵ ἄρμασιν ἱππάσιμον, τὸ 

9 , δ᾽ ὕψος ἄπιστον τοῖς ἀκούουσιν add. codices, del. Eichstádt 
12 ὀπτὰς] τὰς Il 17 τὸ δ᾽ — 19 ἔργων] τὸ δὲ ὕψος εξ- 
ἥποντα᾽ ὡς δ᾽ ἔνιοι τῶν νεωτέρων φασὶ πηχῶν ἑξήκοντα 
ABD; τὸ δὲ ὕψος ὡς ἐνὴν Gemistus 240 τοῦ om. D 2ὅ 
καταλέλειπτο D. 
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Πρὸς δὲ τὴν ὀξύτητα τῆς τούτων οἰχοδομίας 

ἑκάστῳ τῶν φίλων στάδιον διεμέτρησε, δοῦσα τὴν 
ἱκανὴν εἰς τοῦτο χορηγίαν καὶ διακελευσαμένη τέλος 

ἐπιϑεῖναι τοῖς ἔργοις ἐν ἐνιαυτῷ. ὧν ποιησάντων 
τὸ προσταχϑὲν μετὰ πολλῆς σπουδῆς, τούτων μὲν ὕ 

ἀπεδέξατο τὴν φιλοτιμίαν, αὐτὴ δὲ κατὰ τὸ στενώ- 
τατον μέρος τοῦ ποταμοῦ γέφυραν σταδίων πέντε 
τὸ μῆκος κατεσκεύασεν, εἰς βυϑὸν φιλοτέχνως καϑ- 
εἴσα τοὺς κίονας, οὗ διεστήκεδαν ἀπ’ ἀλλήλων 

πόδας δώδεχα. τοὺς δὲ συνερειδομένους λίϑους 

τόρμοις σιδηροῖς διελάμβανε, καὶ τὰς τούτων ἀρ- 

μονίας ἐπλήρου μόλιβδον ἐντήκουσα. τοῖς δὲ κίοσι 
πρὸ τῶν τὸ ῥεῦμα δεχομένων πλευρῶν γωνίας προ- 
κατεσχεύασεν ἐχούσας τὴν ἀπορροὴν περιφερῆ καὶ 
συνδεδεμένην κατ᾽ ὀλίγον ἕως τοῦ κατὰ τὸν κίονα 
πλάτους, ὅπως αἵ μὲν περὶ τὰς γωνίας ὀξύτητες 
τέμνωσι τὴν καταφορὰν τοῦ ῥεύματος, αἵ δὲ περι- 
φέρειαι τῇ τούτου βίᾳ συνείκουσαι πραὔνωσι τὴν 
σφοδρότητα τοῦ ποταμοῦ. ἡ μὲν οὖν γέφυρα, κε- 

16 

δρίναις καὶ κυπαριττίναις δοκοῖρ, ἔτι ὃὲ φοινίκων 20 
στελέχεσιν ὑπερμεγέϑεσι κατεστεγασμένη καὶ τριά- 
κοντὰ ποδῶν οὖσα τὸ πλάτος, οὐδενὸς ἐδόκει τῶν 

Σεμιράμιδος ἔργων τῇ φιλοτεχνίᾳ λείπεσϑαι. ἐξ 
ἑκατέρου δὲ μέρους τοῦ ποταμοῦ κρηπῖδα πολυτελῆ 
κατεσκεύασε παραπλησίαν κατὰ τὸ πλάτος τοῖς τεί- 25 

χεσιν ἐπὶ σταδίους ἑκατὸν ἑξήκοντα. ὠκοδόμησε δὲ 
καὶ βασίλεια διπλᾶ παρ᾽ αὐτὸν τὸν ποταμὸν ἐξ 
ἑκατέρου μέρους τῆς γεφύρας, ἐξ ὧν ἅμ᾽ ἔμελλε τήν 

8 καϑίσασα Il 271 παρ᾽ αὐτὸν] παρὰ I1 — 28 ἄμ᾽ 
ἔμελλε] ἅμα μὲν ἔμελλε codices. 
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v5 πόλιν ἅπασαν κατοπτεύσειν καὶ καϑαπερεὶ τὰς 
κλεῖς ἕξειν τῶν ἐπικαιροτάτων τῆς πόλεως τόπων... 

τοῦ δ᾽ Εὐφράτου διὰ μέσης τῆς Βαβυλῶνορ δέοντος 4 

καὶ πρὸς μεσημβρίαν καταφερομένου, τῶν βασιλείων 
5 τὰ μὲν πρὸς ἀνατολὴν ἔνευε, τὰ δὲ πρὸς δύσιν, 
ἀμφότερα δὲ πολυτελῶς κατεσκεύαστο. τοῦ μὲν γὰρ 
[εἰς τὸ] πρὸς ἑσπέραν κειμένου μέρους ἐποίησε τὸν 

πρῶτον περίβολον ἑξήκοντα σταδίων, ὑψηλοῖς καὶ 
πολυτελέσι τείχεσιν ὠχυρωμένον, ἐξ ὀπτῆς πλίνϑου. 

10 ἕτερον δ᾽ ἐντὸς τούτου κυκλοτερῇ κατεσκεύασε, καϑ' 

ὃν ἐν ὠμαῖς ἔτι ταῖς πλίνϑοις διετετύπωτο ϑηρία 
παντοδαπὰ τῇ τῶν χρωμάτων φιλοτεχνίᾳ τὴν ἀλή- 

122 ϑειαν ἀπομιμούμενα᾽ οὗτος δ᾽ ὃ περίβολος ἦν τὸ 5 
μὲν μῆκος σταδίων τετταράκοντα, τὸ δὲ πλάτος 

15 ἐπὶ τριακοσίας πλίνϑους. τὸ δ᾽ ὕψος, ὡς Κτησίας 
φησίν, ὀργυιῶν πεντήκοντα: τῶν δὲ πύργων ὑπῆρχε 

ὁ ὕψος ὀργυιῶν ἑβδομήκοντα. κατεσκεύασε δὲ καὶ 6 
τρίτον ἐνδοτέρω περίβολον, ὃς περιεῖχεν ἀκρόπολιν, 

ἧς ἡ μὲν περίμετρος ἦν σταδίων εἴκοσι, τὸ δὲ ὕψος 
30 καὶ πλάτος τῆς οἰχοδομίας ὑπεραῖρον τοῦ μέσου 

τείχους τὴν κατασκευήν. ἐνῆσαν δ᾽ ἔν vs τοῖς πύρ- 

γοις καὶ τείχεσι ξῷα παντοδαπὰ φιλοτέχνως τοῖς τὲ 

χρώμασι καὶ τοῖς τῶν τύπων ἀπομιμήμασι xet- 
εσκευασμένα" τὸ δ᾽ ὅλον ἐπεποίητο κυνήγιον παν- 

35 τοίων ϑηρίων ὑπάρχον πλῆρες, ὧν ἦσαν τὰ μεγέϑη 
σλέον ἢ πηχῶν τεττάρων. κατεσκεύαστο δ᾽ ἐν αὐτοῖς 

καὶ ἡ Σεμίραμις ἀφ᾽ ἵππου πάρδαλιν ἀκοντίζουσα, 
1 κατοπτεύειν codices 7 εἰς τὸ del Dind. 1 τρια- 

κοσίους libri 19 εἴκοσι τριακοσίων II ὕψος Wurm, 
μῆκος codices 28 voi ταῖς D ἀπομιμήσεσι fort. 
927 καὶ ἡ om. CF ἀφ᾽ ἐφ᾽ D. 
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καὶ πλησίον αὐτῆς ὁ ἀνὴρ Νίνος παίων ἐκ χειρὸς 
1 λέοντα λόγχῃ. ἐπέστησε δὲ καὶ πύλας τριττάς, [ἐφ᾽] 
ὧν ὑπῆρχον διτταὶ χαλκαῖ διὰ μηχανῆς ἀνοιγό- 
μεναι. ταῦτα μὲν οὖν τὰ βασίλεια καὶ τῷ μεγέϑει 
καὶ ταῖς κατασκευαῖς πολὺ προεῖχε τῶν ὄντων ἐπὶ 5 

ϑάτερα μέρη τοῦ ποταμοῦ. ἐκεῖνα γὰρ εἶχε τὸν μὲν 
περίβολον τοῦ τείχους τριάκοντα σταδίων ἐξ ὀπτῆς 

πλένϑου, ἀντὶ δὲ τῆς περὶ τὰ ξῷα φιλοτεχνίας χαλκᾶς 
εἰκόνας Νίνου καὶ Σεμιράμιδος καὶ τῶν ὑπάρχων, 
ἔτι δὲ Διός, ὃν καλοῦσιν οἵ Βαβυλώνιοι Βῆλον᾽ 10 
ἐνῆσαν δὲ καὶ παρατάξεις καὶ κυνήγια παντοδαπά, 
ποικίλην ψυχαγωγίαν παρεχόμενα τοῖς ϑεωμένοις. 

Μετὰ δὲ ταῦτα τῆς Βαβυλωνίας ἐκλεξαμένη τὸν 
ταπεινότατον τόπον ἐποίησε δεξαμενὴν τετράγω- 

vov, ἧς ἦν ἑκάστη πλευρὰ σταδίων τριακοσίων, ἐξ 5 
ὀπτῆς πλίνϑον καὶ ἀσφάλτου κατεδκευασμένην καὶ 
τὸ βάϑος ἔχουσαν ποδῶν τριάκοντα καὶ πέντε. εἰς 
ταύτην δ᾽ ἀποστρέψασα τὸν ποταμὸν κατεσκεύασεν 
ἐκ τῶν ἐπὶ τάδε βασιλείων εἰς ϑάτερα διώρυχα" ἐξ 
ὀπτῆς 95 πλίνϑου συνοικοδομήσασα τὰς καμάρας 20 

ἐξ ἑκατέρου μέρους ἀσφάλτῳ κατέχριδεν ἡψημένῃ, 
μέχρε οὗ τὸ πάχος τοῦ χρίσματος ἐποίησε πηχῶν 
τεττάρων. τῆς δὲ διώρυχος ὑπῆρχον oí μὲν τοῖχοι 
τὸ πλάτος ἐπὶ πλίνϑους εἴκοσι, τὸ δ᾽ ὕψος χωρὶς 
τῆς καμφϑείσης ψαλίδος ποδῶν δώδεκα, τὸ δὲ 55 

πλάτος; ποδῶν πεντεκαίδεκα. ἐν ἡμέραις δ᾽ ἑπτὰ 

καταδσκευασϑείσης αὐτῆς ἀποκατέστηδε τὸν ποταμὸν 

2 ἐφ᾽ del. Dind, ὑφ᾽ CF 8 διτταὶ Wurm, δίαιται 
codices 16 κατεσχευασμένη ... ἔχουσα codices praeter A 
22 οὗ D, τοῦ F, ὅτου C 26 δεκαπέντε libri. 
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ἐπὶ τὴν προὐπάρχουσαν ῥύσιν, ὥστε τοῦ ῥεύματος 
193 ἐπάνω τῆς διώρυχος φερομένου δύνασϑαι τὴν Zs- - 

μίραμιν ἐκ τῶν πέραν βασιλείων ἐπὶ ϑάτερα δια- 
πορεύεσϑαν μὴ διαβαίνουσαν τὸν ποταμόν. ἐπέ- 

ὅ στηόε δὲ καὶ πύλας τῇ διώρυχι χαλκᾶς ig! ἑκάτε- 

gov μέρος. ov διέμειναν μέχρι τῆς [τῶν] Περσῶν 

βασιλείας. μετὰ δὲ ταῦτα ἐν μέσῃ τῇ πόλει κατε- 4 
δκεύασεν ἱερὸν Ζιός, ὃν καλοῦσιν οἵ Βαβυλώνιοι, 

καϑάπερ εἰρήκαμεν, Βῆλον. περὶ τούτου δὲ τῶν 
10 συγγραφέων διαφωνούντων, καὶ τοῦ κατασκευά- 

ὅματος διὰ τὸν χρόνον καταπεπτωκότος, οὐκ ἔστιν 

ἀποφήνασθαι τἀκριβές. ὁμολογεῖται δ᾽ ὑψηλὸν γε- 
γενῆσϑαι καϑ'’ ὑπερβολήν, καὶ τοὺς Χαλδαίους ἐν 

αὐτῷ τὰς τῶν ἄστρων πεποιῆσϑαι παρατηρήσεις, 

15 ἀκριβῶς ϑεωρουμένων τῶν τ᾽ ἀνατολῶν καὶ δύσεων 
διὰ τὸ τοῦ κατασκευάσματος ὕψος. τῆς δ᾽ ὕλης 5 

οἰκοδομίας ἐξ ἀσφάλτου [καὶ πλίνϑου πεφιλοτεχνη- 
μένης πολυτελῶς, ἐπ’ ἄκρας τῆς ἀναβάσεως τρία 

κατεσκεύασεν ἀγάλματα χρυσὰ σφυρήλατα, 4ΔΊιός, 

80 Ἥρας, Ῥέας. τούτων δὲ τὸ μὲν τοῦ Ze ἑστηκὸς 
ἦν καὶ διαβεβηκός, ὑπάρχον δὲ ποδῶν τετταράκοντα 
τὸ μῆκος σταϑμὸν εἶχε χιλίων ταλάντων Βαβυλω- 
νίων" τὸ δὲ τῆς Ῥέας ἐπὶ δίφρου καϑήμενον χρυ- 
σοῦ τὸν ἴσον σταϑμὸν εἶχε τῷ προειρημένφ᾽ ἐπὶ δὲ 

“Ὁ τῶν γονάτων αὐτῆς εἰστήκεσαν λέοντες δύο, καὶ 

πλησίον ὄφεις ὑπερμεγέθεις ἀργυροῖ, τριάκοντα τα- 
λάντων ἕκαστος ἔχων τὸ βάρος. τὸ δὲ τῆς Ἥρας 
ἑστηκὸς ἦν ἄγαλμα, σταϑμὸν ἔχον ταλάντων ὀκτα- 

o 

6 τῶν om. CD 9 δὲ τούτου vue: 21 δὲ om. 
-ulg. 22. σταϑμὸν δ᾽ εἶχε libri [28 ἑξακοσίων ABD! 
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κοσίων, καὶ τῇ μὲν δεξιᾷ χειρὶ κατεῖχε τῆς κεφα- 
λῆς ὄφιν, τῇ δ᾽ ἀριστερᾷ σκῆπτρον λιϑοκόλλητον. 

7 τούτοις δὲ πᾶσι κοινὴ παρέκειτο τράπεξα χρυσῆ 
σφυρήλατος, τὸ μὲν μῆκος ποδῶν τετταράκοντα, τὸ 
δ᾽ εὖρος πεντεκαίδεκα, σταϑμὸν ἔχουσα ταλάντων ς 
πεντακοσίων. ἐπὶ δὲ ταύτης ἐπέχειντο δύο χαρχή- 

8 6.4, σταϑμὸν ἔχοντα τριάκοντα ταλάντων. ἦσαν 
0b καὶ ϑυμιατήρια τὸν μὲν ἀριϑμὸν ἴσα, τὸν δὲ 
σταϑμὸν ἑκάτερον ταλάντων τριακοσίων ὑπῆρχον 
ὃὲ καὶ κρατῆρες χρυσοῖ τρεῖς, ὧν ὁ μὲν τοῦ Διὸς 10 
εἷλκε τάλαντα Βαβυλώνια χίλια καὶ διακόσια, τῶν 

9 δ᾽ ἄλλων ἑκάτερος ἑξακόσια. ἀλλὰ ταῦτα μὲν οἵ 
τῶν Περσῶν βασιλεῖς ὕστερον ἐσύλησαν" τῶν δὲ 
βασιλείων καὶ τῶν ἄλλων κατασκευασμάτων ὃ χρό- 
vog τὰ μὲν ὁλοσχερῶς ἠφάνισε, τὰ δ᾽ ἐλυμήνατο" 15 
καὶ γὰρ αὐτῆς τῆς Βαβυλῶνος νῦν βραχύ τι μέρος 
οἰκεῖται, τὸ δὲ πλεῖστον ἐντὸς τείχους γεωργεῖται. 

10 Ὑπῆρχε δὲ καὶ ὃ κρεμαστὸς καλούμενορ κῆπος 
παρὰ τὴν ἀχρόπολιν, οὐ Σεμιράμιδος, ἀλλά τινος 194 
ὕστερον Σύρου βασιλέως κατασκευάσαντος χάριν so 

γυναικὸς παλλακῆς᾽ ταύτην γάρ φασιν οὖσαν τὸ 
γένος Περσίδα καὶ τοὺς ἐν τοῖς ὄρεσι λειμῶνας ἐπι-- 

ξητοῦσαν ἀξιῶσαι τὸν βασιλέα μιμήδασϑαι διὰ τῆς 
τοῦ φυτουργείου φιλοτεχνίας τὴν τῆς Περσίδος χώ- 

ρας ἰδιότητα. ἔστι δ᾽ ὁ παράδεισος τὴν μὲν πλευ- 25 
ρὰν ἑκάστην παρεκτείνων εἰς τέτταρα πλέϑρα, τὴν 
ὃὲ πρόσβασιν ὀρεινὴν καὶ τὰς οἰκοδομέας ἄλλας ἐξ 

ἄλλων ἔχων, ὥστε τὴν πρόσοψιν εἶναι ϑεατροειδῆ. 

r2 

8 δ᾽ ἅπασι CF b δεκαπέντε ΟΥ̓ 18 ὑπάρχει DF, 
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ὑπὸ δὲ ταῖς κατεσκευασμέναις ἀναβάσεσιν ὠκοδό- 8 
μηντο σύριγγες, ἅπαν μὲν ὑποδεχόμεναι τὸ τοῦ φυ- 
τουργείου βάρος, ἀλλήλων δ᾽ ἐκ τοῦ κατ᾽ ὀλίγον 
ἀεὺὴ μικρὸν ὑπερέχουσαν κατὰ τὴν πρόσβασιν" ἣ δ᾽ 

5 ἀνωτάτω σῦριγξ οὖσα πεντήκοντα πηχῶν τὸ ὕψος 
εἶχεν ἐπ᾽ αὐτῇ τοῦ παραδείσου τὴν ἀνωτάτην ἐπι- 
φάνειαν συνεξιδσουμένην τῷ περιβόλῳ τῶν ἐπάλξεων. 
ἔπενϑ᾽ oí μὲν τοῖχοι πολυτελῶς κατεσκευασμένοι τὸ 4 
πάχος εἶχον ποδῶν εἴκοσι δύο, τῶν δὲ διεξόδων éxd- 

10 ὅτη τὸ πλάτος δέκα. τὰς δ᾽ ὀροφὰς κατεστέγαξον 
λέϑιναι δοκοί, τὸ μὲν μῆκος σὺν ταῖς ἐπιβολαῖς 
ἔχουσαι ποδῶν ἑκκαίδεκα, τὸ δὲ πλάτος τεττάρων. 
τὸ δ᾽ ἐπὶ ταῖς δοκοῖς ὀρόφωμα πρῶτον μὲν εἶχεν 
ὑπεστρωμένον κάλαμον μετὰ πολλῆς ἀσφάλτου, μετὰ 

15 δὲ ταῦτα πλένϑον ὀπτὴν διπλῆν ἐν γύψῳ δεδεμέ- 
νην, τρίτην δ᾽ ἐπιβολὴν ἐδέχετο μολιβᾶς στέγας 

πρὸς τὸ μὴ διικνεῖσθαι κατὰ βάθος τὴν ἐκ τοῦ χώ- 

ματος νοτίδα. ἐπὶ δὲ τούτοις ἐδσεσώρευτο γῆς (xa- 

vov βάϑος, ἀρκοῦν ταῖς τῶν μεγίστων δένδρων 
90 δίξαιρ᾽ τὸ δ᾽ ἔδαφος ἐξωμαλισμένον πλῆρες ἦν παν- 

τοδαπῶν δένδρων τῶν δυναμένων κατά τε τὸ μέ- 
196 γεϑος καὶ τὴν ἄλλην χάριν τοὺς ϑεωμένους ψυχα- 

γωγῆσαι. αἱ δὲ σύριγγες τὰ φῶτα δεχόμεναι ταῖς 6 
δι’ ἀλλήλων ὑπεροχαῖς πολλὰς καὶ παντοδαπὰς εἷ- 

85 gov διαίτας βασιλικάς" μέα δ᾽ ἦν ἐκ τῆς ἀνωτάτης 
ἐπιφανείας διατομὰς ἔχουσα καὶ πρὸς τὰς ἐπαντλή- 

σι 

2 ἀναδεχύόμεναι Π ὅ ἀνωτάτη ll. 6 ἐφ᾽ αὑτῇ Dind. 
8 κατεσκευασμένοι] ἠσφαλισμένοι 11 9 δ᾽ ἐξόδων vulg. 
19 δεκαέξ D 16 ἐπεδέχετο C 19 ἀρκοῦν Gemistus, 
ἀρκούμενον codices 21 ve om. D 2426 ὑπαντλήσεις 1I. 
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| 6&g τῶν ὑδάτων ὄργανα, δι’ ὧν ἀνεσπᾶτο πλῆϑος 
ὕδατος ἐκ τοῦ ποταμοῦ. μηδενὸς τῶν ἔξωϑεν τὸ 

γινόμενον συνιδεῖν δυναμένου. οὗτος μὲν οὖν ὃ 
παράδεισος, ὡς προεῖπον, ὕστερον κατεσκευάσϑη. 

11 'H δὲ Σεμέραμις ἔκτισε καὶ ἄλλας πόλεις παρὰ 
τὸν ποταμὸν τόν τε Εὐφράτην καὶ τὸν Τίγριν, ἐν 

αἷς ἐμπόρια κατεσκεύασε τοῖς φορτία διακομίξζουσιν | 
ἐκ τῆς Μηδίας καὶ Παρφαιτακηνῆς καὶ πάσης τῆς 

σύνεγγυς χώρας. μετὰ γὰρ τὸν Νεῖλον καὶ Γάγγην 
ὄντες ἐπισημότατοι σχεδὸν τῶν κατὰ τὴν "Aaíav πο- 
ταμῶν Εὐφράτης καὶ Τίγρις τὰς μὲν πηγὰς ἔχουσιν 
ἐκ τῶν ᾿Δρμενίων ὁρῶν, διεστήκασι δ᾽ ἀπ᾿ ἀλλή- 

2 λων σταδίους δισχιλίους καὶ πεντακοσίους" ἔνε- 

χϑέντες δὲ διὰ Μηδίας καὶ Παραιτακηνῆς ἐμβάλ- 
Aovew εἰς τὴν Μεσοποταμίαν, ἣν ἀπολαμβάνοντες 15 

εἰς μέσον αἴτιοι κατέστησαν τῇ χώρα ταύτης τῆς 
προσηγορίας" μετὰ δὲ ταῦτα τὴν Βαβυλωνίαν διελ- 
ϑόντες εἰς τὴν ᾿Ερυϑρὰν ἐξερεύγονται ϑάλατταν. 

8 μεγάλοι δ᾽ ὄντες καὶ συχνὴν χώραν διαπορευόμενοι 
πολλὰς ἀφορμὰς παρέχονται τοῖς ἐμπορικῇ χρωμέ- 20 
voig ἐργασίᾳ διὸ καὶ συμβαίνει τοὺς παραποτα- 
μίους τόπους πλήρεις ὑπάρχειν ἐμπορίων εὐδαι- 
μόνων καὶ μεγάλα συμβαλλομένων πρὸς τὴν τῆς 

4 Βαβυλωνίας ἐπιφάνειαν. ἡ δὲ Σεμίραμις ἐκ τῶν 
᾿Δρμενίων ὀρῶν λέϑον ἔτεμε τὸ μὲν μῆκος ποδῶν 535 
ἑκατὸν καὶ τριάκοντα, τὸ δὲ πλάτος καὶ πάχος εἴ- 

οι 

[ed 0 

8 παραετακίνης D 18 χιλίους ll 14 παρ᾽ ετακίνης D 
17 διελθόντες Gemistus, διδλόντες codices 19 χώραν 
Eyovres καὶ add. CF 26 καὶ om. DF τὸ πλάτος ὃ 
vulg. 
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126 X06, καὶ πέντε" τοῦτον δὲ πολλοῖς πλήϑεσι ξευγῶν 5 
ὀρεικῶν τε καὶ βοεικῶν καταγαγοῦσδα πρὸς τὸν πο- 

ταμὸν ἐπεβίβασεν ἐπὶ τὴν σχεδίαν" ἐπὶ ταύτης δὲ 
παρακομίσασα κατὰ τοῦ ῥεύματος μέχρι τῆς Βαβυ- 

5 λωνίας ἔστησεν αὐτὸν παρὰ τὴν ἐπισημοτάτην ὃδόν, 

παράδοξον ϑέαμα τοῖς παριοῦσιν" ὅν τινες ὀνομά- 
ξουσιν ἀπὸ τοῦ σχήματος ὀβελίσκον, ὃν ἐν τοῖς 

ἑπτὰ τοῖς κατονομαξζομένοις ἔργοις καταριϑμοῦσι. 

Πολλῶν δὲ καὶ παραδόξων ὄντων ϑεαμάτων 12 
io κατὰ τὴν Βαβυλωνίαν οὐχ ἥκιστα ϑαυμάξεται καὶ 

τὸ πλῆϑος τῆς ἐν αὐτῇ γεννωμένης ἀσφάλτου᾽ το- 
σοῦτον γάρ ἐστιν ὥστε μὴ μόνον ταῖς τοσαύταις 
καὶ τηλικαύταις οἰκοδομίαις διαρκεῖν, ἀλλὰ καὶ συλ- 
λεγόμενον τὸν λαὸν ἐπὶ τὸν τόπον ἀφειδῶς ἀρύεσϑαι 

15 καὶ ξηραένοντα κάειν ἀντὶ ξύλων. ἀναριϑμήτων δὲ 5 
τὸ πλῆϑος ἀνθρώπων ἀρυομένων καϑάπερ ἔκ τινος 
πηγῆς μεγάλης ἀκέραιον διαμένει τὸ πλήρωμα. ἔστι 
δὲ καὶ πλησίον τῆς πηγῆς ταύτης ἀνάδοσις τῷ μὲν 
μεγέϑει βραχεῖα, δύναμιν δὲ ϑαυμάσιον ἔχουσα. 

so προβάλλει γὰρ ἀτμὸν ϑειώδη καὶ βαρύν, ᾧ τὸ προσ- 
ελθὺν ξῷῶον ἅπαν ἀποϑνήσκει, περιπῖπτον ὀξείᾳ. 

καὶ παραδόξῳ τελευτῇ" πνεύματος γὰρ κατοχῇ χρό- 
νον ὑπομεῖναν διαφϑείρεται, καϑάπερ κωλυομένης 
τῆς τοῦ πνεύματος ἐκφορᾶς ὑπὸ τῆς προσπεσούδης 

25 ταῖς ἀναπνοαῖς δυνάμεως" εὐϑὺς δὲ διοιδεῖ καὶ πίμ- 

πραται τὸ σῶμα, μάλιστα τοὺς περὶ τὸν πνεύμονα 

1 καὶ πέντε) πέντε CF, καὶ πέντε ποδῶν D 2 ὁρι- 
κῶν D, ὀνικῶν 1 3 ἐπὶ τὴν] πρὸς τὴν vulg. 4 κατα- 
πομίσασα ll 6 ὃν —8 καταρυϑμοῦσι del. Eich. 14 ἐπὶ 
τὸν τόπον om. lI 20 προσβάλλει vulg. (et D!) 22 
χρόνον] χρόνον ὀλίγον Gemistus 424 φορᾶς D. 
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8 τόπους. ἔστι δὲ xol πέραν τοῦ ποταμοῦ λίμνη στε- 

18 

to 

ρεὸν ἔχουσα τὸν περὶ αὑτὴν τύπον, εἰς ἣν ὅταν τις 
ἐμβῇ τῶν ἀπείρων, ὀλέγον μὲν νήχεται χρόνον, 
προϊὼν δ᾽ εἰς τὸ μέδον καϑάπερ ὑπό τινος βίας 
κατασπᾶται" ἑαυτῷ δὲ βοηϑῶν καὶ πάλιν ἀναστρέψαι 
προαιρούμενος ἀντέχεται μὲν τῆς éxfosog, ἀντι- 

σπωμένῳ δ᾽ ὑπό τινος ἔοικε' καὶ τὸ μὲν πρῶτον 
ἀπονεχροῦται τοὺς πόδας. εἶτα τὰ σκέλη μέχρι τῆς 
ὀσφύος, τὸ δὲ τελευταῖον ὅλον τὸ σῶμα νάρκῃ κρα- 
τηϑεὶς φέρεται πρὸς βυϑόν, καὶ μετ᾽ ὀλίγον τετε- 
λευτηκὼς ἀναβάλλεται. περὶ μὲν οὖν τῶν ἐν τῇ 
Βαβυλωνίᾳ ϑαυμαξομένων ἀρκείτω τὰ ῥηϑέντα. 

Ἢ δὲ Σεμέραμις ἐπειδὴ τοῖς ἔργοις ἐπέϑηκε πέ- 
ρας, ἀνέξευξεν ἐπὶ Μηδίας μετὰ πολλῆς δυνάμεως" 
καταντήσασα δὲ πρὸς ὅρος τὸ καλούμενον Βαγίστα- 15 
vov πλησίον αὐτοῦ κατεστρατοπέδευσε, καὶ κατε- 
σχκεύασε παράδεισον, ὃς τὴν μὲν περίμετρον ἦν 
δώδεκα σταδίων, ἐν πεδίῳ δὲ κείμενος εἶχε πηγὴν 
μεγάλην, ἐξ ἧς ἀρδεύεσθαι συνέβαινε τὸ φυτουρ- 
γεῖον. τὸ δὲ Βαγίστανον ὅρος ἐστὶ μὲν ἱερὸν ΖΊιός, 20 
ἐκ δὲ τοῦ παρὰ τὸν παράδεισον μέρους ἀποτομάδας 191 
ἔχει πέτρας εἰς ὕψος ἀνατεινούδας ἑπτακαίδεκα στα- 

δίους. οὗ τὸ κατώτατον μέρος καταξύσασα τὴν ἰδίαν 

ἐνεχάραξεν εἰκόνα, δορυφόρους αὑτῇ παραστήσασα 

ἑκατόν. ἐπέγραψε δὲ καὶ Zivgíoug γράμμασιν εἰς τὴν 
πέτραν ὅτι Σεμίραμις τοῖς σάγμασι τοῖς τῶν ἀκο- 36 

λουϑούντων ὑποξυγίων ἀπὸ τοῦ πεδίου χώδαδα τὸν 

.2 τύπον Reiske, τόπον codices 8 ἀποναρκοῦται Eich. 
12 ἀρκεέσϑω 1] 16 κατεστρατοπέδευσε καὶ om. D 22 
στάδια ἑπτακαίδεκα II 



L 

II 19. 18. 191 

προειρημένον κρημνὸν διὰ τούτων sig τὴν ἀκρώ- 

ρειαν προσανέβη. ἐντεῦϑεν δ᾽ ἀναξεύξασα καὶ παρα- 3 
γενομένη πρὸς Χαύονα πόλιν τῆς [Μηδίας κατ- 
ἐνόησεν ἔν τινι μετεώρῳ πεδίῳ πέτραν τῷ τε ὕψει 

ὅ καὶ τῷ μεγέϑει καταπληκτικήν. ἐνταῦϑ'᾽ οὖν ἔτε- 
gov παράδεισον ὑπερμεγέθη κατεσχεύαδεν, ἐν μέσῳ 
τὴν πέτραν ἀπολαβοῦσα, καϑ᾽ ἣν οἰκοδομήματα πο- 
λυτελῆ πρὸς τρυφὴν ἐποίησεν, ἐξ ὧν τά τε κατὰ 
τὸν παράδεισον ἀπεϑεώρει φυτουργεῖα καὶ πᾶσαν 

i10 "jv στρατιὰν παρεμβεβληκυῖαν ἐν τῷ πεδίῳ. ἐν 4 

τούτῳ δὲ τῷ τόπῳ συχνὸν ἐνδιατρίψασα χρόνον καὶ 
πάντων τῶν εἰς τρυφὴν ἀνηκόντων ἀπολαύσασα, 

γῆμαι μὲν νομίμως οὐκ ἠθέλησεν, εὐλαβουμένη μή- 
ποτὲ στερηϑῇ τῆς ἀρχῆς, ἐπιλεγομένη δὲ τῶν στρα- 

15 τιωτῶν τοὺς εὐπρεπείᾳ διαφέροντας τούτοις ἐμίέό- 
yeto, καὶ πάντας τοὺς αὐτῇ πλησιάσαντας ἠφάνιξε. 
μετὰ δὲ ταῦτα ἐπ᾽ ᾿Εκβατάνων τὴν πορείαν ποιη- 5 
δσαμένη παρεγένετο πρὸς ὄρος τὸ Ζαρκαῖον καλού- 
μδνον" τοῦτο δ᾽ ἐπὶ πολλοὺς παρῆκον σταδίους καὶ 

20 πλῆρες ὃν κρημνῶν καὶ φαράγγων μακρὰν εἶχε τὴν 
περίοδον. ἐφιλοτιμεῖτο οὖν ἅμα μὲν μνημεῖον ἀϑά- 
νατον ἑαυτῆς ἀπολιπεῖν, ἅμα δὲ σύντομον ποιή- 
σαῦϑαι τὴν ó0óv: διόπερ τούς τὲ κρημνοὺς κατα- 
κόψασα καὶ τοὺς κοίλους τόπους χώσασα σύν- 

»5 Touov καὶ πολυτελῆ κατεσκεύασεν ὁδόν, ἣ μέχρι 
τοῦ νῦν Σεμιράμιδος καλεῖται. παραγενηϑεῖσα δ᾽ εἰς 
Ἐχβάτανα, πόλιν ἐν πεδίῳ κειμένην, κατεδκεύαδεν 

e 

8 χαύονα G, χάτωνα D, χάονα CF 8 ἐποίησεν] 
ἐπέϑηκεν ID — 18 παρεγενήϑη C(F) ἔβαρκαιον D — 26 
νῦν) ἀπ᾽ ἐκείνης add. CF παραγενομένη Il. 
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ἐν αὐτῇ πολυτελῆ βασίλεια καὶ τὴν ἄλλην ἐπιμέ- 
λειαν ἐποιήσατο τοῦ τόπου περιττοτέραν. ἀνύδρου 
γὰρ οὔσης τῆς πόλεως καὶ μηδαμοῦ σύνεγγυς ὑπαρ- 

χούσης πηγῆς. ἐποίησεν αὐτὴν πᾶσαν κατάρρυτον, 
ἐπαγαγοῦσα πλεῖστον καὶ κάλλιστον ὕδωρ μετὰ πολ- 5 

λῆς κακοπαϑείας τε καὶ δαπάνης. τῶν γὰρ 'Exfa- 

τάνων ὡς δώδεκα σταδίους ἀπέχον ἔστιν ὕρος ὃ 

καλεῖται μὲν Ὀρόντης, τῇ δὲ τραχύτητι καὶ τῷ πρὸς 
ὕψος ἀνατείνοντι μεγέϑει διάφορον, ὡς ἂν τὴν 

πρόσβασιν ἔχον ὄρϑιον ἕως τῆς ἀκρωρείας σταδίων 
εἴκοσι πέντε. ἐκ ϑατέρου δὲ μέρους οὔσης λίμνης 
μεγάλης εἰς ποταμὸν ἐκβαλλούδης, διέσκαψε τὸ προ- 
εἰρημένον ὄρος κατὰ τὴν ῥίξαν. ἦν δ᾽ ἡ διῶρυξι98 
τὸ μὲν πλάτος ποδῶν πεντεκαίδεκα, τὸ δ᾽ ὕψος 

τετταράκοντα᾽ δι᾽ ἧς ἐπαγαγοῦσα τὸν ἐκ τῆς λίμνης 15 

ποταμὸν ἐπλήρωσε τὴν πόλιν ὕδατος. ταῦτα μὲν 
οὖν ἐποίησεν ἐν τῇ Μηδίᾳ. 

Μετὰ δὲ ταῦτα ἐπῆλϑε τήν τε Περσέδα καὶϊτὴν 
ἄλλην χώραν ἅπασαν ἧς ἐπῆρχε κατὰ τὴν ᾿4σίαν. 
πανταχοῦ δὲ τὰ μὲν ὄρη καὶ τὰς ἀπορρῶγας πέτρας 30 
διακόπτουσα κατεσκεύασεν ὁδοὺς πολυτελεῖς, ἐν δὲ 
τοῖς πεδίοις ἐποίει χώματα, ποτὲ μὲν τάφους κατα- 
δκευάξουσα τοῖς τελευτῶσι τῶν ἡγεμόνων, ποτὲ δὲ 
πόλεις ἐν τοῖς ἀναστήμασι κατοικίξουσα. εἰώϑει δὲ 
καὶ κατὰ τὰς στρατοπεδείας μικρὰ χώματα καταόδκευ- 25 

ἄξειν, ἐφ᾽ ὧν καϑιστᾶσα τὴν ἰδίαν σκηνὴν ἅπασαν 
κατώπτευε τὴν παρεμβολήν᾽ διὸ 'καὶ πολλὰ κατὰ 

μὰ 0 

6 τε om. D 7 óg om, D X9 ὡς dv... ὄρϑιον 
om. ABD 14 δεκαπέντε libri 106 ἀπαγαγοῦσα D 20 
πέτρας om. O — 926 μακρὰ Eich. 
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II 13. 14. 15. 193 

τὴν 4oíxv μέχρι τοῦ νῦν διαμένει τῶν ὑπ᾽ ἐκείνης 
κατασκευασθέντων καὶ καλεῖται Σεμιράμιδος ἔργα. 
μετὰ δὲ ταῦτα τήν vs Αἴγυπτον πᾶσαν ἐπῆλϑε καὶ 8 
τῆς Λιβύης τὰ πλεῖστα καταστρεψαμένη παρῆλϑεν εἰς 

5 Ἄμμωνα, χρηδομένη τῷ ϑεῷ περὶ τῆς ἰδίας τελευτῆς. 
λέγεται δ᾽ αὐτῇ γενέσϑαι λόγιον ἐξ ἀνθρώπων ἀφα- 
νισϑήσεσϑαι καὶ κατὰ τὴν ᾿Ασίαν παρ᾽ ἐνίοις τῶν 
ἐθνῶν ἀϑανάτου τεύξεσϑαι τιμῆς" ὅπερ ἔσεσϑαι καϑ' 
ὃν ἂν χρόνον ὃ υἱὸς αὐτῇ Νινύας ἐπιβουλεύσῃ. ἀπὸ δὲ 4 

10 τούτων γενομένη τῆς Αἰϑιοπίας ἐπῆλϑε τὰ πλεῖστα 

καταδτρεφομένη καὶ τὰ κατὰ τὴν χώραν ϑεωμένη 
παράδοξα. εἶναι γὰρ ἐν αὐτῇ φασι λίμνην τετράγωνον, 
τὴν μὲν περέμετρον ἔχουσαν ποδῶν ὡς ἑκατὸν ἕξή- 
κοντα, τὸ δ᾽ ὕδωρ τῇ μὲν χρόᾳ παραπλήσιον κιννα- 

15 βάρει, τὴν δ᾽ ὀσμὴν xo9" ὑπερβολὴν ἡδεῖαν, οὐκ ἀνό- 
μοιον οἴνῳ παλαιῷ" δύναμιν δ᾽ ἔχειν παράδοξον᾽ 
τὸν γὰρ πιόντα φασὶν εἰς μανίαν ἐμπίπτειν καὶ 

πάνϑ᾽ ἃ πρότερον διέλαϑεν ἁμαρτήσας ἑαυτοῦ κατη- 

γορεῖν. τοῖς μὲν οὖν ταῦτα λέγουσιν οὐκ ἄν τις 
30 ῥαδίως συγκατάϑοιτο. 

Ταφὰς δὲ τῶν τελευτησάντων ἰδίως οἵ κατὰ 15 

τὴν Αἰὐϑιοπίαν ποιοῦνται᾽ ταριχεύσαντες γὰρ τὰ 

σώματα καὶ περιχέαντες αὐτοῖς πολλὴν ὕελον ἰἱστᾶ- 

σιν ἐπὶ στήλης, ὥστε τοῖς παριοῦσι φαίνεσϑαι διὰ 
35 τῆς ὑέλου τὸ τοῦ τετελευτηκότος σῶμα, καϑάπερ 
Ἡρόδοτος εἴρηκε. Κτησίας δ᾽ ὁ Κνίδιος ἀποφαινό- 

μενος τοῦτον δχεδιάξειν, αὐτός φησι τὸ μὲν σῶμα 

ταριχεύεσϑαι, τὴν μέντοι γε ὕελον μὴ περιχεῖσϑαι 

t9 

91 ἰδίας Dind. 98 πολὺν D. 
Driononvs I. 18 
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γυμνοῖς toig σώμασι᾽ κατακαυϑήσεσθαι γὰρ ταῦτα 
καὶ λυμανϑέντα τελέως τὴν ὁμοιότητα μὴ δυνή- 

3 σεσϑαι διατηρεῖν. διὸ xol χρυσῆν εἰκόνα κατα- 

σκευάξεσϑαι κοίλην. εἰς ἣν ἐντεϑέντος τοῦ νεκροῦ 199 
περὶ τὴν εἰκόνα χεῖσθαι τὴν Üsiov: τοῦ δὲ κατα- 5 

σκευάσματος τεϑέντος ἐπὶ τὸν τάφον διὰ τῆς ὑέλου 

φανῆναι τὸν χρυσὸν ἀφωμοιωμένον τῷ τετελευτη- 
4 κότι. τοὺς μὲν οὖν πλουσίους αὐτῶν οὕτω ϑάπτε- 

σϑαί φησι, τοὺς δ᾽ ἐλάττονας καταλιπόντας οὐσίας 

ἀργυρᾶς τυγχάνειν εἰκόνος, τοὺς δὲ πένητας κερα- 10 

ucvqe* τὴν δὲ ὕελον πᾶσιν ἐξαρκεῖν διὰ τὸ πλείστην 

γεννᾶσϑαι κατὰ τὴν «Αὐϑιοπίαν καὶ τελέως παρὰ 
δ τοῖς ἐγχωρίοις ἐπιπολάξειν. περὶ δὲ τῶν νομίμων 
τῶν παρὰ τοῖς Αἰθίοψι καὶ τῶν ἄλλων τῶν γινο- 
μένων ἐν τῇ τούτων χώρα τὰ κυριώτατα καὶ μνήμης 15 

ἄξια μικρὸν ὕστερον ἀναγράψομεν, ὅταν καὶ τὰς 
παλαιὰς αὐτῶν πράξεις καὶ μυϑολογίας διεξίωμεν. 

16 'H δὲ Σεμίραμις καταστήσασα τά τε κατὰ τὴν 
“ἰϑιοπίαν καὶ τὴν “4ϊἴγυπτον ἐπανῆλθε μετὰ τῆς 
δυνάμεως εἰς Βάκτρα τῆς ᾿4σίας. ἔχουσα δὲ δυνά- 20 
ἕξις μεγάλας καὶ πολυχρόνιον εἰρήνην ἄγουσα φι- 

λοτίμως ἔσχε πρᾶξαί τι λαμπρὸν κατὰ πόλεμον. 

4 πυνϑανομένη δὲ τὸ τῶν Ἰνδῶν ἔϑνος μέγιστον 
εἶναι τῶν κατὰ τὴν oixovuévqv καὶ πλείστην τε καὶ 
καλλίστην χώραν νέμεσϑαι, διενοεῖτο στρατεύειν εἰς 35 

τὴν Ἰνδικήν, ἧς ἐβασίλευε μὲν Σταβροβάτης κατ᾽ 
ἐκείνους τοὺς χρόνους, στρατιωτῶν δ᾽ εἶχεν ἀνα- 

ρέϑμητον πλῆϑος᾽" ὑπῆρχον δ᾽ αὐτῷ καὶ ἐλέφαντες 

6 τάφο»] τόπον ΠΠ 18 τὲ om. ἢ 26 ταβροβάτης D. 



II 15. 16. 195 

πολλοὶ x«9' ὑπερβολὴν λαμπρῶς κεκοσμημένοι τοῖς 
εἰς τὸν πόλεμον καταπληκτικοῖρ. ἡ γὰρ ᾿Ινδικὴ χώρα 3 
διάφορος οὖσα τῷ κάλλει καὶ πολλοῖς διειλημμένη 
ποταμοῖς ἀρδεύεταί τε πολλαχοῦ καὶ διττοὺς καϑ' 

5 ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἐκφέρει καρπούς" διὸ καὶ τῶν 

πρὸς τὸ ξῆν ἐπιτηδείων τοσοῦτον ἔχει πλῆϑος ὥστε 

διὰ παντὸς ἄφϑονον ἀπόλαυσιν τοῖς ἐγχωρίοις παρ- 

ἔχεσϑαι. λέγεται δὲ μηδέποτε κατ᾽ αὐτὴν γεγονέναι 
σιτοδείὰν ἢ φϑορὰν καρπῶν διὰ τὴν εὐκρασίαν τῶν 

10 τόπων. ἔχει δὲ καὶ τῶν ἐλεφάντων ἄπιστον πλῆϑος, 4 
οὗ ταῖς τὲ ἀλκαῖς καὶ ταῖς τοῦ σώματος ῥώμαις 
πολὺ προέχουσι τῶν ἐν τῇ “ιβύῃ γινομένων, ὁμοίως 
δὲ χρυσόν, ἄργυρον, σίδηρον, χαλκόν" πρὸς δὲ τού- 
τοις λέϑων παντοίων καὶ πολυτελῶν ἔστιν ἐν αὐτῇ 

ιό πλῆϑος, ἔτι δὲ τῶν ἄλλων ἁπάντων σχεδὸν τῶν 

πρὸς τρυφὴν καὶ πλοῦτον διατεινόντων. ὑπὲρ ὧν 
τὰ κατὰ μέρος ἡ Σεμίραμις ἀκούσασα προήχϑη μηδὲν 
προαδικηϑεῖσα τὸν πρὸς ᾿Ινδοὺς ἐξενεγκεῖν πόλεμον. 

ὁρῶσα δ᾽ αὑτὴν μεγάλων καϑ᾽ ὑπερβολὴν προσδεο- 
80 μένην δυνάμεων, ἐξέπεμψεν ἀγγέλους εἰς ἁπάσας 

τὰς σατραπείας, διακελευσαμένη τοῖς ἐπάρχοις κατα- 

180 γράφειν τῶν νέων τοὺς ἀρίστους, δοῦσα τὸν ἀριϑ- 
μὸν κατὰ τὰ μεγέϑη τῶν ἐθνῶν" προσέταξε δὲ πᾶσι 
κατασκευάξειν καινὰς πανοπλίας καὶ τοῖρ ἄλλοις 

36. ἅπασι λαμπρῶς παραγένεσϑαι κεκοσμημένους μετὰ 
τρίτον ἔτος εἰς Βάκτρα. μετεπέμψατο δὲ καὶ ναυπη- 6 
γοὺς ἔκ τε Φοινίκης καὶ Συρίας καὶ Κύπρου καὶ 

τῆς ἄλλης τῆς παραϑαλαττίου χώρας, οἷς ἄφϑονον 

CQ 

14 iv αὐτῇ ἐστι vulg. 20 πάσας Il 21 σατραπείας 
Dindorf, στρατοπεδείας cod. 25 παραγενέσϑαι vulg. 

18* 
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ὕλην μεταγαγοῦσα διεκελεύσατο κατασκευάξειν πο- 
τάμια πλοῖα διαιρετά. ὁ γὰρ ᾿ἸΙνδὸς ποταμός, μέ- 
γιόστος ὧν τῶν περὶ τοὺς τόπους καὶ τὴν βασιλείαν 
αὐτῆς ὁρίξων, πολλῶν προσεδεῖτο πλοίων πρός τε 
τὴν διάβασιν καὶ πρὸς τὸ τοὺς ᾿Ινδοὺς ἀπὸ τούτων 

ἀμύνασθαι" περὶ δὲ τὸν ποταμὸν οὐκ οὔσης ὕλης 
ἀναγκαῖον ἦν ἐκ τῆς Βακτριανῆς πεξῇ παρακομί- 
ξεσϑαι τὰ πλοῖα. ϑεωροῦσα δ᾽ ἡ Σεμίραμις ἑαυτὴν 
ἐν τῇ τῶν ἐλεφάντων χρεία πολὺ λειπομένην, ἐπε- 
νοήσατό [τινα] κατασκευάζειν εἴδωλα τούτων τῶν 

ξῴων, ἐλπίξουσα καταπλήξεσϑαι τοὺς ᾿Ινδοὺς διὰ τὸ 

νομέξειν αὐτοὺς μηδ᾽ εἶναι τὸ σύνολον ἐλέφαντας 
ἐκτὸς τῶν κατὰ τὴν Ἰνδικήν. ἐπιλέξασα δὲ βοῶν 
μελάνων τριάκοντα μυριάδας τὰ μὲν κρέα τοῖς 
τεχνίταις καὶ τοῖς πρὸς τὴν τῶν κατασκευασμάτων 
ὑπηρεσίαν τεταγμένοις διένειμε, τὰς δὲ βύρδας 
συρφάπτουδα καὶ χόρτου πληροῦσα κατεσκεύασεν 
εἴδωλα, κατὰ πᾶν ἀπομιμουμένη τὴν τῶν ov 
τούτων φύσιν. ἕκαστον δὲ τούτων εἶχεν ἐντὸς ἄνδρα 

ὅ 

τὸν ἐπιμελησόμενον καὶ κάμηλον, ὑφ᾽ οὗ φερόμενον 530 
φαντασίαν τοῖς πόρρωθεν ὁρῶσιν ἀληϑινοῦ ϑηρίου 

παρείχετο. οἱ δὲ ταῦτα κατασχευάξοντες αὐτῇ τεχνῖ- 
ται προσεκαρτέρουν τοῖς ἔργοις ἔν τινι περιβόλῳ 
περιῳχοδομημένῳ καὶ πύλας ἔχοντι τηρουμένας ἐπι- 

 μελῶς, ὥστε μηδένα μήτε τῶν ἔσωϑεν ἐξιέναι τεχνιε- 
τῶν μήτε τῶν ἔξωϑεν εἰσιέναι πρὸς αὐτούς. τοῦτο 
δ᾽ ἐποίησεν, ὅπως μηδεὶς τῶν ἔξωϑεν ἴδῃ τὸ 

.10 τινὰ] τε codices, del. Hertlein εἴδωλα] ἰδίωμα 
codices, ἔνδαλμα Bekker, μέμημα Schüfer 16 voig om. D 
18 ἀπομιμούμενα conicio (c. 8,4) 22 κατασκευάσαντες D. 

25 
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γινόμενον μηδὲ διαπέδσῃ φήμη πρὸς Ἰνδοὺς περὶ 

τούτων. 

Ἐπεὶ δ᾽ αἵ τε νῆες καὶ τὰ ϑηρία κατεσχευά- 17 
ὄϑησαν ἐν τοῖς δυσὶν ἔτεσι, τῷ τρίτῳ μετεπέμψατο 

5 τὰς πανταχόϑεν δυνάμεις εἰς τὴν Βακτριανήν. τὸ 

0 πλῆϑος τῆς ἀϑροισϑείσης στρατιᾶς ἦν, ὡς Κτη- 

σίας ὃ Κνίδιος ἀνέγραψε, πεζῶν μὲν τριακόσιαι 

μυριάδες, ἱππέων δὲ εἴκοσι μυριάδες, ἁρμάτων δὲ 
δέκα μυριάδες. ὑπῆρχον δὲ καὶ ἄνδρες ἐπὶ καμή- 9 

10 λὼν ὀχούμενοι, μαχαίρας τετραπήχεις ἔχοντες, τὸν 

ἀριϑμὸν ἴδοι τοῖς ἅρμασι. ναῦς δὲ ποταμίας κατ- 

εδκεύασε διαιρετὰς δισχιλίας, αἷς παρεσκευάσατο 
καμήλους τὰς πεξῇ παρακομιξούδας τὰ σκάφη. ἐφό- 

οουν δὲ xol τὰ τῶν ἐλεφάντων εἴδωλα κάμηλοι, 
15 καϑότι προείρηται" πρὸς δ᾽ αὐτὰς τοὺς ἵππους οἵ 
181 στρατιῶται συνάγοντες συνήϑεις ἐποίουν τοῦ μὴ 

φοβεῖσθαι τὴν ἀγριότητα τῶν ϑηρίων. τὸ παρα- 3 
πλήσιον δὲ πολλοῖς ἔτεσιν ὕστερον ἔπραξε Περσεὺς 

ὁ τῶν Μακεδόνων βασιλεύς, ὅτε πρὸς Ῥωμαίους 

20 ἔμελλε διακινδυνεύειν ἔχοντας ἐκ “ιβύης ἐλέφαντας. 
ἀλλ᾽ οὔτ᾽ ἐκείνῳ ῥοπὴν ἐνεγκεῖν εἰς τὸν πόλεμον 
συνέβη τὴν περὶ τὰ τοιαῦτα σπουδὴν καὶ φιλο- 
τεχνίαν οὔτε Σεμιράμιδι" περὶ ὧν ἀκριβέστερον ὁ 
προϊὼν λόγος δηλώδει. 

25 Ὁ δὲ τῶν Ἰνδῶν βασιλεὺς Σταβροβάτης πυν- 4 
θανόμενος τά τὸ μεγέϑη τῶν ὀνομαξομέγων δυνά- 
μεῶν καὶ τὴν ὑπερβολὴν τῆς εἰς τὸν πόλεμον παρα- 

σκευῆς, ἔσπευδεν ἐν ἅπασιν ὑπερϑέσϑαι τὴν Σεμί- 

8 εἴκοσι] πεντήκοντα C 1 πρὸς δ᾽] καὶ πρὸς CF 
αὐτοὺς CD 91 ἐπενεγκεῖν CF 26 ἑἕτοιμαξομένων F. 
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ραμιν. καὶ πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ καλάμου κατεσκεύασε 
πλοῖα ποτάμια τετρακισχίλια" ἡ γὰρ ᾿Ινδικὴ παρά vc 
τοὺς ποταμοὺς καὶ τοὺς ἑλώδεις τόπους φέρει καλά- 
μου πλῆϑος, οὗ τὸ πάχος οὐκ ἂν ῥᾳδίως ἄνϑρωπος 
περιλάβοι" λέγεται δὲ καὶ τὰς ἐκ τούτων καταδκευα- 
ξομένας ναῦς διαφόρους κατὰ τὴν χρείαν ὑπάρχειν, 
οὔσης ἀσήπτου ταύτης τῆς ὕλης. ποιησάμενος δὲ 
καὶ τῆς τῶν ὅπλων κατασχευῆς πολλὴν ἐπιμέλειαν 

καὶ πᾶσαν ἐπελθὼν τὴν ᾿Ινδικὴν ἥἤϑροισε δύναμιν 
πολὺ μείξονα τῆς Σεμιράμιδι συναχϑείδσης. ποιησά- 

μενος δὲ xol τῶν ἀγρίων ἐλεφάντων ϑήραν καὶ 
πολλαπλαδσιάδας τοὺς προὐὔπάρχοντας, ἐκόσμησεν 

ἅπαντας τοῖς εἰς τὸν πόλεμον καταπληκτικοῖς λαμ- 

πρῶς" διὸ καὶ συνέβαινε κατὰ τὴν ἔφοδον αὐτῶν 

Q 

διά τε τὸ πλῆϑος καὶ τὴν ἐπὶ τῶν ϑωρακίων κατα- 15 

δκευὴν ἀνυπόστατον ἀνθρωπίνῃ φύσει φαίνεσθαι 
τὴν ἐπιφάνειαν. 

3 2? 9 / M] Excel δ᾽ αὐτῷ πάντα và πρὸς τὸν πόλεμον κατε- 
σχεύαστο, πρὸς τὴν 'Σεμίραμιν καϑ' ὁδὸν οὖσαν 
ἀπέστειλεν ἀγγέλους, ἐγκαλῶν ὅτι προκατάρχεται 30 

τοῦ πολέμου μηδὲν ἀδικηϑεῖσα᾽ πολλὰ δὲ καὶ ἄρ- 
ρητα κατ᾽ αὐτῆς ὡς ἑταίρας βλασφημήσας διὰ τῶν 

γραμμάτων καὶ ϑεοὺς ἐπιμαρτυράμενος, ἠπείλει κατα- 

πολεμήσας αὐτὴν σταυρῷ προσηλώσειν. ἡ δὲ Σεμί- 
ραμις ἀναγνοῦσα τὴν ἐπιστολὴν καὶ καταγελάσασα 
τῶν γεγραμμένων, διὰ τῶν ἔργων ἔφησε τὸν ἸΙνδὸν 

8 παρασκευῆς ID 16 τὴν ἐπὶ] τὴν aut τὴν τῶν ἐπὶ 
Reiske ϑωρακίέω»] ϑηρίων Gemistus 18 τὰ add. Gemistus 
πρὸς] κατὰ Ο 22 ὡς ἑταίρας scripsi, ὡς ἑταίραν D, εἰς 
τέραν C, εἰς ἑταιρείαν 

25 
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πειράσεσθαι τῆς περὶ αὐτὴν ἀρετῆς. ἐπεὶ δὲ προ- 
ἄγουσα μετὰ τῆς δυνάμεως ἐπὶ τὸν ᾿Ινδὸν ποταμὸν 

E παρεγενήϑη. κατέλαβε và τῶν πολεμίων πλοῖα πρὸς 
μάχην ἕτοιμα. διόπερ καὶ αὐτὴ καταρτίδασα ταχέως 8 

5 τὰς ναῦς καὶ πληρώσασα τῶν κρατίστων ἐπιβατῶν 

συνεστήσατο κατὰ τὸν ποταμὸν ναυμαχίαν, συμφι- 

λοτιμουμένων καὶ τῶν παρεμβεβληκότων παρὰ τὸ 

ῥδεῖϑρον πεζῶν. ἐπὶ πολὺν δὲ χρόνον τοῦ κινδύνου 4 
παρατείνοντος καὶ προϑύμως ἑἕκχατέρων ἀγωνισα- 

10 μένων, τὸ τελευταῖον 3] Σεμίραμις ἐνίχησε καὶ 

διέφϑειρε τῶν πλοίων περὶ χίλια, συνέλαβε δ᾽ αἰχ- 

182 μαλώτους οὐκ ὀλίγους. ἐπαρϑεῖσα δὲ τῇ νίκῃ τὰς ὅ 

ἐν τῷ ποταμῷ νήσους καὶ πόλεις ἐξηνδραποδίσατο, 
καὶ συνήγαγεν αἰχμαλώτων σωμάτων ὑπὲρ τὰς δέκα 

i15 μυριάδας. μετὰ δὲ ταῦϑ᾽ ὁ μὲν τῶν ᾿Ινδῶν βασιλεὺς 
ἀπήγαγε τὴν δύναμιν ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ, προσποι- 

ούμενος μὲν ἀναχωρεῖν διὰ φόβον, τῇ δ᾽ ἀληϑείᾳ 
βουλόμενος τοὺς πολεμίους προτρέψασϑαι διαβῆναι 

τὸν ποταμόν. ἡ δὲ Σεμίραμις, κατὰ νοῦν αὐτῇ τῶν 6 
20 πραγμάτων προχωρούντων, ἔξευξε τὸν ποταμὸν κατα- 

σχευάσασα πολυτελῆ καὶ μεγάλην γέφυραν, δι᾽ ἧς 
ἅπασαν διακομίσασα τὴν δύναμιν ἐπὶ μὲν τοῦ ξεύγ- 
ματος φυλακὴν κατέλιπεν ἀνδρῶν ἑξακισμυρίων. τῇ 

δ᾽ ἄλλῃ στρατιᾷ προῆγεν ἐπιδιώκουσα τοὺς "Ivóovs, 
εὉ προηγουμένων τῶν εἰδώλων, ὅπως οἵ τῷν πολεμίων 
κατάσκοποι τῷ βασιλεῖ ἀπαγγείλωσι τὸ πλῆϑος τῶν 

παρ᾽ αὐτῇ ϑηρίων. οὐ διεψεύσϑη δὲ κατά γε τοῦτο 1 

9 συναγωνισαμένων D 12 νέκῃ] καὶ add. CF 14 συν- 
ἤθροισεν 20 χωρούντων ll 426 τῷ β. ἀπαγγείλωσι) 
δηλώσωσι τῷ β. 11 27 δὲ] γε D, τε CF. 
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τῆς ἐλπίδος, ἀλλὰ τῶν ἐπὶ κατασκοπὴν ἐκπεμφϑέν- 
των τοῖς Ἰνδοῖς ἀπαγγελλόντων τὸ πλῆϑος τῶν 

παρὰ τοῖς πολεμίοις ἐλεφάντων, ἅπαντες διηπο- 
ροῦντο πόϑεν αὐτῇ συναχολουϑεῖ τοσοῦτο πλῆϑος 

ϑηρίων. οὐ μὴν ἔμεινέ γε τὸ ψεῦδος πλείω χρόνον 
κρυπτόμενον᾽ τῶν γὰρ παρὰ τῇ Σεμιράμιδι στρα- 

τευομένων τινὲς κατελήφθησαν νυχτὸς ἐν τῇ στρα- 

τοπεδείᾳ ῥᾳθυμοῦντες τὰ περὶ τὰς φυλακάς" φοβη- 
ϑέντες δὲ τὴν ἐπακολουϑοῦσαν τιμωρίαν ηὐτομόλησαν 
πρὸς τοὺς πολεμίους καὶ τὴν κατὰ τοὺς ἐλέφαντας 

πλάνην ἀπήγγειλαν. ἐφ᾽ οἷς ϑαρρήσας ὃ τῶν Ἰνδῶν 
βασιλεὺς καὶ τῇ δυνάμει διαγγείλας τὰ περὶ τῶν 

εἰδώλων. ἐπέστρεψεν ἐπὶ τοὺς ᾿ἀσσυρίους διατάξας 

τὴν δύναμιν. 

Τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ τῆς Σεμιράμιδος ἐπιτελούδης. 

ὁ τῶν ᾿Ινδῶν βασιλεὺς προαπέστειλε πολὺ πρὸ τῆς 
φάλαγγος τοὺς ἱππεῖς μετὰ τῶν ἁρμάτων. δεξαμένης 

δὲ τῆς βασιλίσσης εὐρώστως τὴν ἔφοδον τῶν ἱππέων, 
καὶ τῶν κατεσκευασμένων ἐλεφάντων πρὸ τῆς φά- 
λαγγος ἐν ἴσοις διαστήμασι τεταγμένων, συνέβαινε 

πτύρεσϑαι τοὺς τῶν ᾿Ινδῶν ἵππους. τὰ γὰρ εἴδωλα 
πόρρωϑεν μὲν ὁμοίαν εἶχε τὴν πρόσοψιν τοῖς ἀλη- 
ϑινοῖς ϑηρίοις, οἷς συνήϑεις ὄντες o- τῶν ᾿Ινδῶν 
ἵπποι τεϑαρρηκότως προσίππευον᾽ τοῖς δ᾽ ἐγγίσασιν 
jj τε ὀσμὴ προσέβαλλεν ἀσυνήϑης καὶ τἄλλα δια- 

φορὰν ἔχοντα πάντα παμμεγέϑη [ἃ] τοὺς ἵππους 
ὁλοσχερῶς συνετάφραττε. διὸ καὶ τῶν Ἰνδῶν ol μὲν 

7 κατελήφϑησάν τινες vulg. 16 ἀλλήλων II — 27 ἃ] 
om. CF. 

σι 
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to 
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ἐπὶ τὴν γῆν ἔπιπτον, οἱ δὲ τῶν toov ἀπειϑούντων 
τοῖς χαλινοῖς ὡς ἐτύγχανεν εἰς τοὺς πολεμίους ἐξ- 

188 ἔπιπτον μετὰ τῶν κομιξόντων αὐτοὺς ἵππων. ἡ δὲ 4 

Σεμέραμις μετὰ στρατιωτῶν ἐπιλέχτων μαχομένη 
5 καὶ τῷ προτερήματι δεξιῶς χρησαμένη τοὺς ᾿Ινδοὺς 

ἐτρέψατο. ὧν φυγόντων πρὸς τὴν φάλαγγα Στα- 
βροβάτης ὁ βασιλεὺς οὐ καταπλαγεὶς ἐπήγαγε τὰς 

τῶν πεξῶν τάξειρς. προηγουμένων τῶν ἐλεφάντων, 

αὐτὸς δ᾽ ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ κέρατος τεταγμένος καὶ τὴν 

io μάχην ἐπὶ τοῦ κρατίστου ϑηρίου ποιούμενος ἐπή- 
γαγε καταπληκτικῶς ἐπὶ τὴν βασίλισσαν κατ᾽ αὐτὸν 
τυχικῶς τεταγμένην. τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ τῶν ἄλλων 5 
ἐλεφάντων ποιησάντων ἡ μετὰ τῆς Σεμιράμιδος 
δύναμις βραχὺν ὑπέστη χρόνον τὴν τῶν ϑηρίων 

15 ἔφοδον" τὰ yàg ξῷα διάφορα ταῖς ἀλκαῖς ὄντα καὶ 

ταῖς ἰδίαις δώμαις πεποιϑότα πάντα τὸν ὑφιστάμενον 

ῥᾳδίως ἀνῇήρει. διόπερ πολὺς καὶ παντοῖος ἐγένετο 6 
φόνος, τῶν μὲν ὑπὸ τοὺς πόδας ὑποπιπτόντων, 

τῶν δὲ τοῖς ὀδοῦσιν ἀνασχιξομένων, ἐνίων δὲ ταῖς 
80 προβοσχίσιν ἀναρριπτουμένων. συχνοῦ δὲ πλήϑους 

νεχρῶν σωρευομένου καὶ τοῦ κινδύνου τοῖς ὁρῶσι 
δεινὴν ἔχπληξιν καὶ φόβον παριστάντος, οὐδεὶς ἔτι 

μένειν ἐπὶ τῆς τάξεως ἐτόλμα. τραπέντος οὖν τοῦ 7 
πλήϑους παντὸς ὃ βασιλεὺς τῶν Ἰνδῶν ἐπ᾽ αὐτὴν 

25 ἐβιάξετο τὴν Σεμίραμιν. καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἐπ᾽ 
ἐκείνην τοξεύσας ἔτυχε τοῦ βραχίονος, ἔπειτ᾽ ἀκον- 
τίσας διήλασε διὰ τοῦ νώτου τῆς βασιλίσθδης, πλα- 

γίας ἐνεχϑείδης τῆς πληγῆφ᾽ διόπερ οὐδὲν παϑοῦσα 

— 9 ἐτύγχανον ABG 6 vi] τῶν Ἰνδῶν add. D 10 ἐπὶ 
ἀπὸ Hertllen 21 σωρευομένων CD 2834 ἄπαντος CF. 
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δεινὸν ἡ Σεμίραμις ταχέως ἀφίππευσε, πολὺ λειπο- 

8 μένου κατὰ τὸ τάχος τοῦ διώχοντος ϑηρίου. πάντων 

δὲ φευγόντων ἐπὶ τὴν σχεδίαν, τοσούτου πλήϑους 

εἰς ἕνα καὶ στενὸν βιαξομένου τόπον οἱ μὲν τῆς 
βασιλίσσης ὑπ’ ἀλλήλων ἀπέϑνησκον συμπατούμενοι 5 
καὶ φυρόμενοι παρὰ φύσιν ἀναμὶξ ἱππεῖς τε καὶ 
πεζοί, τῶν δὲ ᾿Ινδῶν ἐπικειμένων ὠσμὸς ἐγίνετο 
βίαιος ἐπὶ τῆς γεφύρας διὰ τὸν φόβον, ὥστε πολλοὺς 
ἐξωϑουμένους ἐφ᾽ ἑκάτερα μέρη τῆς γεφύρας ἐμπί- 

9 πτειν εἰς τὸν ποταμόν. ἡ δὲ Σεμίραμις, ἐπειδὴ τὸ 10 
πλεῖστον μέρος τῶν ἀπὸ τῆς μάχης διασωξομένων 

διὰ τὸν ποταμὸν ἔτυχε τῆς ἀσφαλείας, ἀπέκοψε τοὺς 

συνέχοντας δεσμοὺς τὴν γέφυραν' ὧν λυϑέντων ἡ 
μὲν σχεδία κατὰ πολλὰ διαιρεϑεῖσα μέρη καὶ συχνοὺς 
ἐφ᾽ ἑαυτῆς ἔχουσα τῶν διωκόντων ᾿Ινδῶν ὑπὸ τῆς 15 
τοῦ ῥεύματος σφοδρότητος ὡς ἔτυχε κατηνέχϑη, καὶ 

πολλοὺς μὲν τῶν 'IvóGw διέφϑειρε, τῇ δὲ Σεμιράμιδι 
πολλὴν ἀσφάλειαν παρεσκεύασε, κωλύσασα τὴν τῶν 

10 πολεμίων ἐπ’ αὐτὴν διάβασιν. μετὰ δὲ ταῦϑ᾽ ὃ 
μὲν τῶν ᾿Ινδῶν βασιλεύς, διοσημιῶν αὐτῷ γενομέ- 30 
vov καὶ τῶν μάντεων ἀποφαινομένων δημαίνεσϑαι 

τὸν ποταμὸν μὴ διαβαίνειν, ἡσυχίαν ἔσχεν, ἡ Olis4 

Σεμίραμις ἀλλαγὴν ποιησαμένη τῶν αἰχμαλώτων 

ἐπανῆλθεν εἰς Βάκτρα, δύο μέρη τῆς δυνάμεως 
ἀποβεβληκυῖα. 25 

20 Μετὰ δέ τινὰ χρόνον ὑπὸ Νινύου τοῦ υἱοῦ 
δι’ εὐνούχου τινὸς ἐπιβουλευϑεῖσα, καὶ τὸ παρ᾽ 
"Auuovoe λόγιον ἀνανεωδαμένη, τὸν ἐπιβουλεύσαντα 

8 σχεδίαν) καὶ add. vulg. 1ὅ ἐπ᾽ αὐτῆς D 20 διοση- 
μείων D, Διὸς σημασιῶν CF 28 Ἄμμωνι CDF. 



II 19. 20. 203 

κακὸν οὐδὲν εἰργάσατο, τοὐναντίον δὲ τὴν βασιλείαν 
αὐτῷ παραδοῦσα καὶ τοῖς ὑπάρχοις ἀκούειν ἐκείνου 
προστάξασα, ταχέως ἠφάνισεν ἑαυτήν, ὡς εἰς ϑεοὺς 
κατὰ τὸν χρησμὸν μεταστησομένη. ἔνιοι δὲ μυϑο- 

5 λογοῦντές φασιν αὐτὴν γενέσϑαι περιστεράν, καὶ 
πολλῶν ὀρνέων εἰς τὴν οἰκίαν καταπετασϑέντων 
μετ᾽ ἐκείνων ἐχκπετασϑῆναν" διὸ καὶ τοὺς ᾿“σσυρίους 
τὴν περιστερὰν τιμᾶν ὡς ϑεόν, ἀπαϑανατίξοντας 

τὴν Σεμίραμιν. αὕτη μὲν οὖν βασιλεύσασα τῆς 

το “σίας ἁπάσης πλὴν ᾿Ινδῶν ἐτελεύτησε τὸν προειρη- 

μένον τρόπον, βιώσασα μὲν ἔτη ἑξήκοντα δύο, βασι- 

λεύσασα δὲ δύο πρὸς τοῖς τετταράκοντα. 

Κτησίας μὲν οὖν ὁ Κνίδιος περὶ Σεμιράμιδος 
τοιαῦϑ' ἱστόρηκεν" ᾿Δϑήναιος δὲ καί τινες τῶν ἄλλων 

15 συγγραφέων φασὶν αὐτὴν ἑταίραν γεγονέναι εὐπρεπῆ, 
καὶ διὰ τὸ κάλλος ἐρωτικῶς ἔχειν αὐτῆς τὸν βασιλέα 

τῶν ᾿“σσυρίων. τὸ μὲν οὖν πρῶτον μετρίας αὐτὴν 
ἀποδοχῆς τυγχάνειν ἐν τοῖς βασιλείοις, μετὰ δὲ 
ταῦτα γνησίαν ἀναγορευϑεῖσαν γυναῖχα πεῖσαι τὸν 

0 βασιλέα πένϑ᾽ ἡμέρας αὐτῇ παραχωρῆσαι τῆς βασι. 
λείας. τὴν δὲ Σεμίραμιν ἀναλαβοῦσαν τό τε Gxijm- 

τρον καὶ τὴν βασίλειον στολὴν κατὰ μὲν τὴν πρώτην 

ἡμέραν εὐωχίαν ποιῆσαι καὶ μεγαλοπρεπῇ δεῖπνα, 

ἐν οἷς τοὺς τῶν δυνάμεων ἡγεμόνας καὶ πάντας 

36 τρὺς ἐπιφανεστάτους πεῖσαι συμπράττειν ἑαυτῇ" τῇ 

δ᾽ ὑστεραία τοῦ τε πλήϑους καὶ τῶν ἀξιολογωτάτων 

ἀνδρῶν ὡς βασίλισσαν ϑεραπευόντων τὸν μὲν ἄνδρα 
καταβαλεῖν εἰς τὴν εἴρκτήν., αὐτὴν δὲ φύσει μεγαλ- 

11 δύο] καὶ δύο vulg. 14 ἵστόρησεν D. 
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exífoAov οὖσαν καὶ τολμηρὰν κατασχεῖν τὴν ἀρχήν, 
καὶ uéyou γήρως βασιλεύσασαν πολλὰ καὶ μεγάλα 
κατεργάδσασϑαι. περὶ μὲν οὖν τῶν κατὰ [τὴν] Σε- 
μίραμιν τοιαύτας ἀντιλογίας εἶναι συμβαίνει παρὰ 

τοῖς συγγραφεῦσι. 5 
21 Μετὰ δὲ τὸν ταύτης ϑάνατον Νινύας ὁ Νίνου 

καὶ Σεμιράμιδος υἱὸς παραλαβὼν τὴν ἀρχὴν ἦρχεν 

εἰρηνικῶς, τὸ φιλοπόλεμον καὶ κεκινδυνευμένον τῆς 
μητρὸς οὐδαμῶς ξηλώδσας. πρῶτον μὲν γὰρ ἐν τοῖς 
βασιλείοις τὸν ἅπαντα χρόνον διέτριβεν, ὑπ᾽ οὐδε- 10 
νὸς ὁρώμενος πλὴν τῶν παλλακίδων καὶ τῶν περὶ 185 
αὐτὸν εὐνούχων, ἐξήλου δὲ τρυφὴν καὶ ῥᾳθυμίαν 
καὶ τὸ μηδέποτε κακοπαϑεῖν μηδὲ μεριμνᾶν. ὑπο- 
λαμβάνων βασιλείας εὐδαίμονος εἶναι τέλος τὸ πά- 
όσαις χρῆσϑαι ταῖς ἡδοναῖς ἀνεπικωλύτως. πρὸς δὲ 15 
τὴν ἀσφάλειαν τῆς ἀρχῆς καὶ τὸν κατὰ τῶν ἀρχο- 
μένων γινόμενον φόβον κατ᾽ ἐνιαυτὸν μετεπέμπετο 
στρατιωτῶν ἀριϑμὸν ὡρισμένον καὶ στρατηγὸν ἀπὸ 

4 ἔϑνους ἕκάστου, καὶ τὸ μὲν ἐκ πάντων ἀϑροισϑὲν 
ἀτράτευμα ἐκτὸς τῆς πόλεως συνεῖχεν, ἑκάστου τῶν 30 
ἐθνῶν τὸν εὐνούστατον τῶν περὶ αὑτὸν ἀποδει- 
κνύων ἡγεμόνα' τοῦ δ᾽ ἐνιαυτοῦ διελθόντος μετε- 

πέμπετο πάλιν ἀπὸ τῶν ἐθνῶν τοὺς ἴσους στρατιώ- 
τας, καὶ τοὺς προτέρους ἀπέλυεν εἰς τὰς πατρέδας. 

5 οὗ συντελουμένου συνέβαινε τοὺς ὑπὸ τὴν βασι- 36 
λείαν τεταγμένους ἅπαντας καταπεπλῆχϑαι, θεω- 

ροῦντας ἀεὶ μεγάλας δυνάμεις ἐν ὑπαίϑρῳ στρατο- 
πεδευομένας καὶ τοῖς ἀφισταμένοις ἢ μὴ πειϑαρ- 

t9 

o 

8 τὴν om. Ὁ 15 ἀνεπικαλύπτως ΟἿ 20 ἑκάστῳ CF 
26 πάντας vulg. 27 δυνάμεις μεγάλας vulg. 
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χοῦσιν ἑτοίμην οὖσαν τιμωρίαν. τὰς δὲ κατ᾽ ἐνιαυτὸν 6 

ἀλλαγὰς τῶν στρατιωτῶν ἐπενόησεν, ἵνα πρὶν ἢ 
καλῶς γνωσϑῆναι τοὺς στρατηγοὺς καὶ τοὺς ἄλλους 

ἅπαντας ox ἀλλήλων, ἕκαστος εἰς τὴν ἰδίαν δια- 

5 χωρίξηται πατρίδα" Ó γὰρ πολὺς χρόνος τῆς στρα- 
τείας ἐμπειρίαν τε τῶν κατὰ τὰν πόλεμον καὶ 
φρόνημα τοῖς ἡγεμόσι περιτίϑησι, καὶ τὸ πλεῖστον 
ἀφορμὰς παρέχεται μεγάλας πρὸς ἀπόστασιν καὶ 
συνωμοσίαν κατὰ τῶν ἡγουμένων. τὸ δὲ μηδ᾽ ὑφ᾽ 1 

i10 ἑνὸς τῶν ἔξωϑεν ϑεωρεῖσϑαι τῆς μὲν περὶ αὐτὸν 
τρυφῆς ἄγνοιαν παρείχετο πᾶσι, καϑάπερ δὲ ϑεὸν 
ἀόρατον διὰ τὸν φόβον ἕκαστος οὐδὲ λόγῳ βλασ- | 
φημεῖν ἐτόλμα. στρατηγοὺς δὲ xal σατράπας καὶ | 

διοικητάς, ἔτι δὲ δικαστὰς καϑ’ ἕκαστον ἔϑνος ἀπο- 
i5 δείξας καὶ τἄλλα πάντα διατάξας ὥς ποτ᾽ ἔδοξεν | 

αὐτῷ συμφέρειν, τὸν τοῦ ξῆν χρόνον κατέμεινεν ἐν | 

τῇ Nívo. παραπλησίως δὲ τούτῳ καὶ οἱ λοιποὶ 8 
βασιλεῖς, παῖς παρὰ πατρὸς διαδεχόμενος τὴν ἀρχήν. 

ἐπὶ γενεὰς τριάκοντα ἐβασέλευδαν μέχρι Σαρδανα- 

20 πάλλου" ἐπὶ τούτου γὰρ ἡ τῶν 4ocvoíov ἡγεμονία 
μετέπεσεν εἰς Μήδους, ἔτη διαμείνασα πλείω τῶν 

χιλίων καὶ τριακοσίων [ἔτι δ᾽ ἑξήκοντα], καϑάπερ | 
φησὶ Κτησίας ὁ Κνίδιος ἐν τῇ δευτέρᾳ βίβλῳ. 

186 Τὰ δ᾽ ὀνόματα πάντα τῶν βασιλέων καὶ τὸ 22 
35 πλῆϑος τῶν ἐτῶν ὧν ἕκαστος ἐβασίλευσεν οὐ κατ- 

ἐπείγει γράφειν διὰ τὸ μηδὲν ὑπ᾽ αὐτῶν πεπρᾶχϑαι 

2 καταλλαγὰς ΠΔὀ 4 dx Ὁ εἰς v. ἰ, ἕκαστος χωρί- 
ξηται π. vulg. 1 τὸ Δ, τὸ μὲν ceteri 8.μεγάλας om. Il 
10 ui»] ἀληϑοῦς add. CF 18 δὲ] τε ἢ 16 ἐν om. CF 
18 παρὰ om. D 19 Σαρδαναπάλου vulg. (semper) 22 ἔτι 
δ᾽ ἑξήκοντα codices; cf. c. 28,8 24 πάντων F. 
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μνήμης ἄξιον. μόνη yàg τέἔτευχεν ἀναγραφῆς 7) 

πεμφϑεῖσα συμμαχία τοῖς Τρωσὶν ὑπ᾽ oovoíov, 
2 ἧς ἐστρατήγει Μέμνων ὁ Τιϑωνοῦ. Τευτάμου γὰρ 
βασιλεύοντος τῆς ᾿4σίας, ὃς ἦν εἰκοστὸς ἀπὸ Νινύου 

τοῦ Σεμιράμιδος, φασὶ τοὺς μετ᾽ ᾿4γαμέμνονος 5 
Ἕλληνας ἐπὶ Τροίαν στρατεῦσαι, τὴν ἡγεμονίαν 

ἐχόντων τῆς oíag τῶν ᾿Αδσυρίων ἔτη πλείω τῶν 
χιλίων. καὶ τὸν μὲν Πρίαμον βαρυνόμενον τῷ πο- 
λέμῳ καὶ βασιλεύοντα τῆς Τρῳάδος, ὑπήκοον δ᾽ 
ὄντα τῷ βασιλεῖ τῶν Aacvolov, πέμψαι πρὸς αὐτὸν 10 
πρεσβευτὰς περὶ βοηϑείας᾽ τὸν δὲ Τεύταμον μυρίους 
μὲν “ὐθίοπας, ἄλλους δὲ τοσούτους Σουσιανοὺς σὺν 

ἅρμασι διακοσίοις ἐξαποστεῖλαι, στρατηγὸν ἐπικατα- 

8 στήδθαντα Μέμνονα τὸν Τιϑωνοῦ. καὶ τὸν μὲν 

Τυϑωνόν, κατ᾽ ἐκείνους τοὺς χρόνους τῆς Περσίδος 

ὄντα στρατηγόν, εὐδοκιμεῖν παρὰ τῷ βασιλεῖ μάλιστα 

τῶν καϑεσταμένων ἐπάρχων, τὸν ὃὲ Μέμνονα τὴν 
ἡλικίαν ἀκμάξοντα διαφέρειν ἀνδρείᾳ ve καὶ ψυχῆς 
λαμπρότητι. οἰκοδομῆσαι δ᾽ αὐτὸν ἐπὶ τῆς ἄκρας 
τὰ ἐν Σούσοις βασίλεια τὰ διαμείναντα μέχρι τῆς so 

Περσῶν ἡγεμονίας, κληϑέντα δ᾽ ἀπ᾽ ἐκείνου Με- 
μνόνεια᾽ κατασκευάσαι δὲ καὶ διὰ τῆς χώρας λεω- 
φόρον ὁδὸν τὴν μέχρι τῶν νῦν χρόνων ὀνομαΐξο- 

4 μένην Μεμνόνειαν. ἀμφισβητοῦσι δὲ καὶ oí περὶ - 
τὴν Αἴγυπτον Αἰθίοπες, λέγοντες ἐν ἐκείνοις τοῖς 36 

τόποις γεγονέναι τὸν ἄνδρα τοῦτον, καὶ βασίλεια 
παλαιὰ δεικνύουσιν, ἃ μέχρι τοῦ νῦν ὀνομάξεσϑαί 

b 5 

,4 Νίνου Ὁ 1 «àv'A4co.] τῶν om. D 18 καταστήσαντα 11 
16 ὄντα στ. τ. Περσίδος vulg. 248 τὴν om. Ὁ. 924 Mt- 
μνονειον vulg. 
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φασι Μεμνόνεια. οὐ μὴν ἀλλὰ τοῖς Τρωσὶ λέγεται 6 
βοηϑῆσαι τὸν Μέμνονα μετὰ δισμυρίων μὲν πεξῶν, 
ἁρμάτων δὲ διακοσίων" ὃν ϑαυμασϑῆναί τε δι’ ἀν- 
δρείαν καὶ πολλοὺς ἀνελεῖν ἐν ταῖς μάχαις τῶν 

5 Ἑλλήνων, τὸ δὲ τελευταῖον ὑπὸ Θετταλῶν ἐνεδρευ- 
ϑέντα κατασφαγῆναι" τοῦ δὲ σώματος τοὺς “ἰϑίοπας 

ἐγκρατεῖς γενομένους κατακαῦσαί τε τὸν νεκρὸν καὶ 

τὰ ὀστᾶ πρὸς Τιϑωνὸν ἀποκομίσαι. περὶ μὲν οὖν 
Μέμνονος τοιαῦτ᾽ ἐν ταῖς βασιλικαῖς ἀναγραφαῖς 

10 ἱστορεῖσϑαί φασιν οἱ βάρβαροι. 

Σαρδανάπαλλος δέ, τριακοστὸς μὲν ὧν ἀπὸ 23 
Νίνου τοῦ συστησαμένου τὴν ἡγεμονίαν, ἔσχατος δὲ 

γενόμενος ᾿Δσσυρίων βασιλεύς, ὑπερῆρεν ἅπαντας 
τοὺς πρὸ αὐτοῦ τρυφῇ καὶ ῥαϑυμίᾳ. χωρὶς γὰρ τοῦ 

1 μηδ᾽ ὑφ᾽ ἑνὸς τῶν ἔξωϑεν ὁρᾶσϑαι βίον ἔξησε γυ- 
ναικός, καὶ διαιτώμενος μὲν μετὰ τῶν παλλακίδων, 

πορφύραν δὲ καὶ τὰ μαλακώτατα τῶν ἐρίων ταλα- 
137 σιουργῶν, στολὴν μὲν γυναικείαν ἐνεδεδύκει, τὸ δὲ 

πρόσωπον καὶ πᾶν τὸ σῶμα ψιμυϑίοις καὶ τοῖς 

20 ἄλλοις τοῖς τῶν ἑταιρῶν ἐπιτηδεύμασιν ἁπαλώτερον 

πάσης γυναικὸς τρυφερᾶς κατεσκεύαστο. ἐπετήδευδε o β 

ὃὲ καὶ τὴν φωνὴν ἔχειν γυναικώδη καὶ κατὰ τοὺς 
πότους οὐ μόνον ποτῶν καὶ βρωτῶν τῶν δυνα- 
μένων μάλιστα τὰς ἡδονὰς παρέχεσϑαι συνεχῶς 

85 ἀπολαύειν, ἀλλὰ καὶ τὰς ἀφροδισιακὰς τέρψεις μετα- 
διώκειν ἀνδρὸς ἅμα καὶ γυναικός" ἐχρῆτο γὰρ ταῖς | 
ἐπ’ ἀμφότερα συνουσίαις ἀνέδην, τῆς x τῆς πράξεως 

2 βοηϑήσαντα Il 8. ὃν ϑαυμασϑῆναι] ὀνομασθῆναι 11 
4 ἐν v. μ. ἀνελεῖν vulg. 7 τὲ om. CF 8 οὖν] zo? add. vulg. 
16 γυναικός] γυναικώδη ll — 28 βρωτῶν καὶ ποτῶν vulg. 
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3 αἰσχύνης οὐδὲν ὅλως φροντίξων. ἐπὶ τοσοῦτο δὲ 

προήχϑη τρυφῆς καὶ τῆς αἰσχίστης ἡδονῆς καὶ 
ἀκρασίας ὥστ᾽ ἐπικήδειον εἰς αὑτὸν ποιῆσαι καὶ 

παραγγεῖλαι τοῖς διαδόχοις τῆς ἀρχῆς μετὰ τὴν ἕαυ- 

τοῦ τελευτὴν ἐπὶ τὸν τάφον ἐπιγράψαι τὸ συγγρα- 5 
φὲν μὲν ὑπ᾽ ἐκείνου βαρβαρικῶς, μεϑερμηνευϑὲν 
δὲ ὕστερον ὑπό τινος Ἕλληνος, 

εὖ εἰδὼς ὅτι ϑνητὸς ἔφυς, σὸν ϑυμὸν ἄεξε 

τερπόμενος ϑαλίῃσι" ϑανόντι Gov οὔτις ὄνησιρ. 
καὶ γὰρ ἐγὼ σποδός εἰμι. Νίνου μεγάλης βα- 10 

σιλεύδαςο. 

ταῦτ᾽ ἔχω 060 ἔφαγον καὶ ἐφύβριδσα καὶ μετ᾽ 
ἔρωτος 

τέρπν᾽ ἔπαϑον, τὰ δὲ πολλὰ καὶ ὄλβια κεῖνα 
λέλειπται. 15 

4 τοιοῦτος δ᾽ ὧν τὸν τρόπον o) μόνον αὐτὸς αἰσχρῶς 
κατέστρεψε τὸν βίον, ἀλλὰ καὶ τὴν ᾿ἀσσυρίων ἡἦγε- 
μονίαν ἄρδην ἀνέτρεψε, πολυχρονιωτάτην γενομέ- 

24 νην τῶν μνημονευομένων. ᾿Δρβάκης γάρ τις, Μῆδος 
μὲν τὸ γένος, ἀνδρείᾳ δὲ καὶ ψυχῆς λαμπρότητι 30 
διαφέρων, ἐστρατήγει Μήδων τῶν κατ᾽ ἐνιαυτὸν 
ἐχπεμπομένων εἰς τὴν Νίνον. κατὰ δὲ τὴν στρα- 
τείαν γενόμενος συνήϑης τῷ στρατηγῷ τῶν Βαβυ- 

λωνίων, ὑπ᾽ ἐκείνου παρεκλήϑη καταλῦσαι τὴν τῶν 
4 466voíov ἡγεμονίαν. ἦν δ᾽ οὗτος ὄνομα μὲν Βέ- 96 

λεσυς, τῶν δ᾽ ἱερέων ἐπισημότατος, οὃς Βαβυλώ- 
νιον καλοῦσι Χαλδαίους. ἐμπειρίαν οὖν ἔχων με- 
γίστην ἀστρολογίας vt καὶ μαντικῆς προέλεγε τοῖς 

8—10 tres versus om. II 8 &s£e Tzetzes, Chil. 8, 453; 
δέξαι D 9. ὀνησει Ὁ 22 στρατιὰν ΒΕ 26 Βέλεσις CF. 
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πολλοῖς τὸ ἀποβησόμενον ἀδιαπτώτως" διὸ καὶ 
ϑαυμαξόμενος ἐπὶ τούτοις τῷ στρατηγῷ τῶν Μήδων 
ὄντι φίλῳ προεῖπεν ὅτι πάντως αὐτὸν δεῖ βασιλεῦ- 
ὅσαι πάδης τῆς χώρας ἧς ἄρχει Σαρδανάπαλλος. ὃ 8 

5 δ᾽ ᾿Δρβάκης ἐπαινέσας τὸν ἄνδρα, τούτῳ μὲν ἐπηγ- 
γείλατο δώσειν σατραπείαν τῆς Βαβυλωνίας. τῆς 

πράξεως ἐπὶ τέλος ἐλϑούσης, αὐτὸς δὲ καϑαπερεί 

τίνος ϑεοῦ φωνῇ μετεωρισϑεὶς Toig τε ἡγεμόσι τῶν 
ἄλλων ἐθνῶν συνίστατο καὶ πρὸς τὰς ἑστιάσεις καὶ 

10 χοενὰς ὁμιλίας ἐκτενῶς ἅπαντας παρελάμβανε. φι- 

188 λίαν κατασκευάζων πρὸς ἕκαστον. ἐφιλοτιμήϑη δὲ 4 

καὶ τὸν βασιλέα κατ᾽ ὄψιν ἰδεῖν καὶ τὸν τούτου 
βίον ὅλον καταδκέψασϑαι. διόπερ δούς τινι τῶν 

εὐνούχων χρυσῆν φιάλην εἰσήχϑη πρὸς τὸν Σαρδα- 
ιόνάπαλλον, καὶ τήν τε τρυφὴν αὐτοῦ καὶ τὸν γυ- 

ναικώδη τῶν ἐπιτηδευμάτων ξῆλον ἀκριβῶς κατα- 

νοήσας κατεφρόνησε μὲν τοῦ βασιλέως ὡς οὐδενὸς 

ἀξίου, προήχϑη ὃὲ πολὺ μᾶλλον ἀντέχεσθαι τῶν 
δοθεισῶν ἐλπίδων ὑπὸ τοῦ Χαλδαίου. τέλος δὲ δ᾽ 

20 συνωμοσίαν ἐποιήσατο πρὸς τὸν Βέλεσυν, ὥστε αὐτὸν 

μὲν Μήδους ἀποστῆσαι καὶ Πέρσας, ἐκεῖνον δὲ πεῖσαι 

Βαβυλωνίους κοινωνῆσαι τῆς πράξεως καὶ τὸν τῶν 
᾿ράβων ἡγεμόνα φίλον ὄντα προσλαβέσϑαι πρὸς 
τὴν τῶν ὅλων ἐπίϑεσιν. ὡς δ᾽ ὃ ἐνιαύσιος τῆς 6 

35 στρατείας διεληλύϑει χρόνος, διαδοχῆς δ᾽ ἑτέρας 
ἐλθούσης ἀπελύϑησαν οἱ πρότεροι κατὰ τὸ ἔϑος 
εἰς τὰς πατρίδας, ἐνταῦϑα ὁ ᾿Αρβάκης ἔπεισε τοὺς 

10 φιλίας D 11 ἐγκατασκευάξων codices, corr. Gemistus 
12 ὅλον τούτου βίον vulg. 106 τε om.D 28 4edfow] 
βαρβάρων II 

Droponvs I. 14 



ej 
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μὲν Μήδους ἐπιϑέσϑαι τῇ βασιλείᾳ, Πέρσας δ᾽ ἐπ᾽ 
ἐλευϑερίᾳ κοινωνῆσαι τῆς συνωμοσίας. παραπλησίως 
δὲ καὶ ὁ Βέλεσυς τούς τε Βαβυλωνίους ἔπεισεν ἀντ- 

ἔχεσϑαι τῆς ἐλευϑερίας, καὶ πρεσβεύσας sig oa- 

βίαν παρεστήσατο τὸν ἡγούμενον τῶν ἐγχωρίων, 

ὄντα φίλον αὐτοῦ καὶ ξένον, μετασχεῖν τῆς ἐπιϑέ- 
6:09. τοῦ δ᾽ ἐνιαυσίου χρόνου διελθόντος πάντες 

οὗτοι πλῆϑος στρατιωτῶν συναγαγόντες "xov παν- 
δημεὶ πρὸς τὴν Νίνον, τῷ μὲν λόγῳ διαδοχὴν 

Q 

ἄγοντες. ὡς ἦν σύνηϑες, τῇ δ᾽ ἀληϑείᾳ καταλύ- τὸ 
ὅοντες τὴν τῶν ᾿Ασσυρίων ἡγεμονίαν. ἀϑροισϑέν- 
τῶν οὖν τῶν προειρημένων τεττάρων ἐϑνῶν εἰς ἕνα 
τόπον, ὃ μὲν σύμπας αὐτῶν ἀριϑμὸς ὑπῆρχεν εἰς 
τετταράκοντα μυριάδας. εἰς μίαν δὲ παρεμβολὴν 

συνελθόντες ἐβουλεύοντο κοινῇ περὶ τοῦ συμφέ- 

2D ροντοςρ. Σαρδανάπαλλος ÓÀ γνοὺς τὴν ἀπόστασιν 

r2 

εὐθὺς ἐξήγαγεν "Ém αὐτοὺς τὰς ἀπὸ τῶν ἄλλων 

ἐθνῶν δυνάμεις. καὶ τὸ μὲν πρῶτον γενομένης ἐν 
τῷ πεδίῳ παρατάξεως ἐλείφϑησαν οἵ τὴν ἀπόστα- 

σιν ποιησάμενοι, καὶ πολλοὺς ἀποβαλόντες συνε- 20 

διώχϑησαν εἰς ὄρος ἀπέχον τῆς Νίνου σταδίους ἐβ- 
δομήκοντα' μετὰ δὲ ταῦτα πάλιν καταβάντων αὐτῶν 

εἰς τὸ πεδίον καὶ πρὸς μάχην παρασχευαξομένων, 

ὁ μὲν Σαρδανάπαλλος ἀντιτάξας τὴν ἰδίαν στρα- 
τιὰν προαπέστειλεξ πρὸς τὸ τῶν πολεμίων στρατό- 
πεδον τοὺς κηρύξοντας διότι Σαρδανάπαλλος τοῖς 
μὲν ἀνελοῦσιν ᾿Δρβάκην τὸν Μῆδον δώδει χρυσίου 
διακόσια τάλαντα, τοῖς δὲ ξῶντα παραδοῦσι χρή- 

2 συνωμοσίας Dindorf, ἡγεμονέας libri 19 παρατά- 
ξεως} μάχης D. 

2 8 
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uova μὲν δωρήσεται δὶς τοσαῦτα, τῆς δὲ Μηδίας 

ὕπαρχον καταστήσει. παραπλησίως' δ᾽ ἐπηγγείλατο 8 
δώσειν δωρεὰς τοῖς Βέλεσυν τὸν Βαβυλώνιον ἀνε- 

λοῦσιν ἢ ξωγρήσασιν. οὐδενὸς δὲ προσέχοντος τοῖς 
δ κηρύγμασι, συνῆψε μάχην, καὶ πολλοὺς μὲν ἐφό- 
vev6s τῶν ἀποστατῶν, τὸ δ᾽ ἄλλο πλῆϑος συνε- 

189 δίωξεν εἰς τὴν ἐν τοῖς ὕρεσι παρεμβολήν. oí δὲ 4 

περὶ τὸν ᾿ἀρβάκην διὰ τὰς ἥττας ἀϑυμοῦντες συνή- 
γαγον τῶν φίλων συνέδριον καὶ προέϑηχαν βουλὴν 

10 τί δέοι πράττειν. οἱ πλεῖστοι μὲν οὖν ἔφασαν δεῖν 5 
εἰς τὰς πατρίδας ἀπιέναι καὶ τόπους ὀχυροὺς κατα- 

λαμβάνεσθαι καὶ τῶν ἄλλων τῶν εἰς τὸν πόλεμον 
χρησίμων τὴν ἐνδεχομένην παρασκευὴν ποιεῖσϑαι᾽ 
Βέλεσυς δ᾽ ó Βαβυλώνιος, φήσας τοὺς ϑεοὺς αὐτοῖρ 

15 σημαίνειν μετὰ πόνων καὶ καχοπαϑείας ἐπὶ τέλος 

ἄξειν τὴν προαίρεσιν... καὶ τἄλλα παρακαλέσας ἐν- 
δεχομένως. ἔπεισεν ἅπαντας ὑπομένειν τοὺς κινδύ- 

vovg. γενομένης οὖν τρίτης παρατάξεως πάλιν ὃ ὁ 
βασιλεὺς ἐνίκησε, καὶ τῆς τὲ παρεμβολῆς τῶν ἀπο- 

30 στατῶν ἐκυρίευσε καὶ τοὺς ἡττηϑέντας ἐδίωξε μέχρι 

τῶν ὅρων τῆς Βαβυλωνίας" συνέβη δὲ καὶ τὸν ᾽4ρ- 
βάκην αὐτὸν λαμπρότατα κινδυνεύσαντα καὶ πολ- 
λοὺς ἀνελόντα τῶν ᾿Ασσυρίων γενέσϑαι τραυματίαν. 
τηλικούτων δ᾽ ἐλαττωμάτων κατὰ τὸ συνεχὲς γι- T 

35 νομένων τοῖς ἀφεστηκόσιν, οἱ τὰς ἡγεμονίας ἔχον- 

τες ἀπελπίσαντες περὶ τῆς νίκης παρεσκευάξοντο 

διαχωρίζεσϑαι πρὸς τοὺς οἰκείους ἕκαστοι τόπους. 

. 2. ἔπαρχον vulg. παραπλησίας Gemistus 8 τὴν 
ητταν 11 18 τρέτης om. II 19 ve παρεμβολῆς) παρεμ- 
βολῆς καὶ vulg. 2428 τῶν] ὑπὸ τῶν D 24 γενομένων vulg. 

14 
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ὃ δὲ Βέλεσυς ἐν ὑπαίϑρῳ τὴν νύκτα διηγρυπνηκὼς 
. καὶ περὶ τὴν τῶν ἄστρων παρατήρησιν φιλοτιμηϑείς, 
ἔφησε τοῖς ἀπηλπικόσι τὰ πράγματα, ἂν πένϑ᾽ ἡμέ- 
ρας ἀναμείνωδιν, αὐτομάτην ἥξειν βοήϑειαν καὶ 

μεταβολὴν ἔδσεσϑαι τῶν ὅλων παμμεγέϑη εἰς τοὐ- 
vavtiov' ταῦτα γὰρ ὁρᾶν διὰ τῆς τῶν ἄστρων ἐμ- 
πειρίας προσημαένοντας αὐτοῖς τοὺς ϑεούς. καὶ παρε- 

κάλει ταύτας τὰς ἡμέρας μείναντας πεῖραν λαβεῖν 

τῆς ἰδίας τέχνης καὶ τῆς τῶν ϑεῶν εὐεργεσίας. 

26 μετακληϑέντων οὖν πάντων πάλιν καὶ τὸν ὡρισμέ- 

t9 

e 

vov χρόνον ἀναμεινάντων, ἧκέ τις ἀπαγγέλλων διότι 
δύναμις ἐκ τῆς Βακτριανῆς ἀπεσταλμένη τῷ βασι- 

λεῖ πλησίον ἐστὶ πορευομένη κατὰ σπουδήν. ἔδο- 
ξεν οὖν τοῖς περὶ τὸν ᾿Αρβάκην ἀπαντῆσαι τοῖς 
στρατηγοῖς τὴν ταχίστην ἀναλαβόντας τῶν στρατιω- 

τῶν τοὺς κρατίστους καὶ μάλιστ᾽ εὐζώνους, ὅπως, 
ἂν μὴ διὰ τῶν λόγων τοὺς Βακτριανοὺς δύνωνται 
πεῖσαι συναποστῆναι. τοῖς ὅπλοις βιάσωνται μετα- 

σχεῖν τῶν αὐτῶν ἐλπίδων. τέλος δὲ πρὸς τὴν ἐλευ- 
ϑερίαν ἀσμένως ὑπακουσάντων τὸ μὲν πρῶτον τῶν 
ἡγεμόνων, ἔπειτα καὶ τῆς ὅλης δυνάμεως, πάντες 
ἐν ταὐτῷ κατεστρατοπέδευσαν. ὅτε δὴ συνέβη τὸν 
βασιλέα τῶν ᾿“σσυρίων τὴν μὲν ἀπόστασιν τῶν Bax- 
τριανῶν ἀγνοοῦντα, ταῖς δὲ προγεγενημέναις εὐημε- 

ρίαις μετεωρισϑέντα, τραπῆναι πρὸς ἄνεσιν, καὶ 
τοῖς στρατιώταις διαδοῦναι πρὸς εὐωχίαν ἱερεῖα καὶ 

πλῆϑος οἴνου τε καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων. διό- 

10 πάλιν ἁπάντων vulg. 17 δυνήσωνται D 19 τέλος 
δὲ] τούτων δὲ aut ὧν conicio (nisi forte maior lacuna subest) 
26 μεταδοῦναι II. 

5 

μ᾿ 0 
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πὲρ τῆς δυνάμεως ἁπάσης ἑστιωμένης, οἱ περὶ τὸν 
᾿ρβάκην παρά τινῶν αὐτομόλων πυϑόμενοι τὴν ἐν 

τῇ παρεμβολῇ τῶν πολεμίων ῥαϑυμίαν καὶ μέϑην, 

140 vuxtóg ἀπροσδοκήτως τὴν ἐπύίϑεσιν ἐποιήσαντο. 
ὅ προσπεσόντες δὲ συντεταγμένοι μὲν ἀσυντάχκτοιρ, 
ἕτοιμοι δ᾽ ἀπαρασκεύοις, τῆς τε παρεμβολῆς ἐκρά- 
τησαν καὶ τῶν στρατιωτῶν πολλοὺς ἀνελόντες τοὺς 
ἄλλους μέχρι τῆς πόλεως κατεδίωξαν. μετὰ δὲ ταῦτα 6 
ὁ μὲν βασιλεὺς Γαλαιμένην τὸν ἀδελφὸν τῆς γυ- 

i0 ναικὺὸς ἀποδείξας στρατηγόν, αὐτὸς τῶν κατὰ τὴν 

πόλιν ἐπιμέλειαν ἐποιεῖτο" οἱ δ᾽ ἀποστάται κατὰ τὸ 
πεδίον τὸ πρὸ τῆς πόλεως παραταξάμενοι δυσὶ μά- 
χαις ἐνίκησαν τοὺς ᾿Ασσυρίους, καὶ τόν vs Γαλαι- 

μένην ἀνεῖλον καὶ τῶν ἀντιταξαμένων τοὺς μὲν ἐν 
15 τῇ φυγῇ κατέσφαξαν, τοὺς δ᾽ ἀποκλεισϑέντας τῆς 

εἰς τὴν πόλιν ἐπανόδου. καὶ συναναγκασϑέντας ἕαυ- 

τοὺς ῥιπτεῖν εἰς τὸν Εὐφράτην ποταμὸν πλὴν ὀλί- 
yov ἅπαντας ἀνεῖλον. τοσοῦτο δὲ πλῆϑοςρ ἦν τῶν 1 
φονευϑέντων ὥστε τὸ φερόμενον ῥεῦμα κραϑὲν αἵ- 

20 ματι τὴν χρόαν ἐφ᾽ ἱκανὸν τόπον μεταβαλεῖν. ἔπειτα 
τοῦ βασιλέως συγκλεισϑέντος εἰς πολιορκίαν πολλὰ 

τῶν ἐθνῶν ἀφίστατο, ἑκάστου πρὸς τὴν ἐλευθερίαν ᾿ 
αὐτομολοῦντος. ὁ δὲ Σαρδανάπαλλος δρῶν τὴν ὅλην 
βασιλείαν ἐν τοῖς μεγίστοις οὖσαν κινδύνοις, τοὺς 

86 μὲν υἱοὺς τρεῖς ὄντας καὶ ϑυγατέρας δύο μετὰ πολ- 

λῶν χρημάτων εἰς Παφλαγονίαν ἀπέστειλε πρὸς 
Κότταν τὸν ἔπαρχον, ὄντα τῶν ἀρχομένων εὐνού- 
στατον, αὐτὸς δὲ βιβλιαφόρους ἀποστείλας πρὸς 

Q 

Qo 

9 et 13 Σαλαιμένην II 22 ἀφίστατο] ἀφίσταντο τοῦ 
βασιλέως D 27 τὸν om. D 
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ἅπαντας τοὺς ὑπ᾽ αὐτὸν τεταγμένους μετεπέμπετο 

δυνάμεις καὶ τὰ πρὸς τὴν πολιορκίαν παρεδκευάς- 

9 fevo. ἦν δ᾽ αὐτῷ λόγιον παραδεδομένον ἐκ προ- 
γόνων ὅτι τὴν Νίνον οὐδεὶς ἑλεῖ κατὰ κράτος, ἐὰν 
wu?) πρότερον ὃ ποταμὸς τῇ πόλει γένηται πολέμιος. 5 

ὑπολαμβάνων οὖν τοῦτο μηδέποτε ἔσεσϑαι, ταῖς ἐλ- 
πίσι ἀντεῖχε, διανοούμενος ὑπομένειν τὴν πολιορ- 
κίαν καὶ τὰ παρὰ τῶν ὑποτεταγμένων ἀποσταλησό- 

921 μενα στρατόπεδα προσδέχεσθαι. οἱ δ᾽ ἀποστάται 
τοῖς προτερήμασιν ἐπαρϑέντες προδέκειντο μὲν τῇ 10 
πολιορκίᾳ, διὰ δὲ τὴν ὀχυρότητα τῶν τειχῶν οὐδὲν 
ἠδύναντο βλάψαι τοὺς ἐν τῇ πόλει" πετροβόλοι γὰρ 

ἢ χελῶναι χωστρίδες ἢ κριοὶ πρὸς ἀνατροπὴν μεμη- 
χανημένοι τειχῶν οὕπω κατ᾽ ἐκείνους τοὺς καιροὺς 

εὕρηντο. τῶν δ᾽ ἐπιτηδείων ἁπάντων oí κατὰ τὴν 15 
πόλιν πολλὴν εἶχον δαψίλειαν, προνενοημένου τοῦ 
βασιλέως τούτου τοῦ μέρους. διὸ καὶ χρονιξούδης 
τῆς πολιορκίας ἐπ’ ἔτη μὲν δύο προσέκειντο προσ- 
βολὰς ποιούμενοι τοῖς τείχεσι καὶ τῆς ἐπὶ τὴν χώ- 
ραν ἐξόδου τοὺς ἐκ τῆς πόλεως εἴργοντες᾽ τῷ τρίτῳ 30 

δ᾽ ἔτει συνεχῶς ὄμβρων μεγάλων καταρραγέντων 
συνέβη τὸν Εὐφράτην μέγαν γενόμενον κατακλύσαι 
τε μέρος τῆς πόλεως καὶ καταβαλεῖν τὸ τεῖχος ἐπὶ 

σταδίους εἴκοσιν. ἐνταῦϑα ὃ βασιλεὺς νομίσας τετε- 

λέσϑαι τὸν χρησμὸν καὶ τῇ πόλει τὸν ποταμὸν γε- 141 

γονέναι φανερῶς πολέμιον, ἀπέγνω τὴν δωτηρίαν. 38 
ἵνα δὲ μὴ τοῖς πολεμίοις ὑποχείριος γένηται, πυ- 

,. 8 οὖν] δὲ vulg. 1 ἀντείχετο! 8 mice uires] 
ἐπάρχων ΑΒ: 9 προσεδέχετο vulg. 16 ἐξεύρηντο ] 
23 vs om. CD, c. Gemistus 27 γένηται ὑποχείριος vulg. 



, 
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ρὰν ἐν τοῖς βασιλείοις κατεσκεύασεν ὑπερμεγέθη, 
καὶ τόν τε χρυσὸν καὶ τὸν ἄργυρον ἅπαντα, πρὸς 
ὃὲ τούτοις τὴν βασιλικὴν ἐσϑῆτα πᾶσαν ἐπὶ ταύτην 
ἐσώρευσε, τὰς δὲ παλλακίδας καὶ τοὺς εὐνούχους 

5 συγκλείσας εἰς τὸν ἐν μέσῃ τῇ πυρᾷ κατεσκευασμέ- 
νον οἶκον ἅμα τούτοις ἅπασιν ἑαυτόν vs καὶ τὰ 
βασίλεια κατέκαυσεν. οἵ δ᾽ ἀποστάται πυϑόμενοι τὴν 
ἀπώλειαν τὴν Σαρδαναπάλλου, τῆς μὲν πόλεως ἐκρά- 
τησαν εἰσπεσόντες κατὰ τὸ πεπτωκὸς μέρος τοῦ 

10 τείχους, τὸν δ᾽ ,Aofxqv ἐνδύσαντες τὴν βασιλικὴν 
στολὴν προσηγόρευσαν βασιλέα. καὶ τὴν τῶν ὅλων 

ἐξουσίαν ἐπέτρεψαν. 
. Ἔνϑα δὴ τοῦ βασιλέως τοῖς συναγωνισαμένοις 28 

στρατηγοῖς δωρεάς τε διαδόντος κατὰ τὴν ἀξίαν καὶ 

15 σατράπας ἐθνῶν καϑιστάντος, προσελϑὼν αὐτῷ Βέ- 
λεσυς ó Βαβυλώνιος, ὁ προειπὼν ὅτι βασιλεὺς ἔσται 

τῆς ᾿4σίας, τῆς τε εὐεργεσίας ὑπέμνησε καὶ τὴν Βα- 
βυλῶνος ἀρχὴν ἠξίου δοῦναι, καϑάπερ ἐξ ἀρχῆς 
ὑπέσχετο. ἀπεφαίνετο δὲ καὶ κατὰ τοὺς κινδύνους 

30 ἑχυτὸν εὐχὴν πεποιῆσϑαι τῷ Βήλῳ Σαρδαναπάλλου 
κρατηϑέντος καὶ τῶν βασιλείων ἐμπυρισϑέντων ἀπο- 
κομιεῖν τὴν σποδὸν τὴν ἐκ τούτων εἰς Βαβυλῶνα, 

καὶ πλησίον τοῦ τεμένους τοῦ ϑεοῦ καὶ τοῦ ποτα- 
μοῦ καταϑέμενον χῶμα κατασκευάσειν τὸ παρεξό- 

36 μενον τοῖς κατὰ τὸν Εὐφράτην πλέουσιν ἀϑάνατον 
ὑπόμνημα τοῦ καταλύσαντος τὴν ᾿Ασσυρίων ἀρχήν. 

8 τὴν om. CF 12 ἐξουσέαν] αὐτῷ add. vulg. 14 
στρατηγοῖς om. II διδόντος vulg. 17 Βαβυλωνίαν vulg. 
21 τῶν] ἄλλων add. vulg. 22 τὴν ἐκ] ἐκ vulg. 28 καὶ 
τοῦ ποταμοῦ om. Il. 2426 καταλύσαντος] βασιλέως add. D. 

8 
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τοῦτο δ᾽ ἠτεῖτο πυϑόμενος [παρά] τινος εὐνούχου 
τὰ περὶ τὸν ἄργυρον καὶ χρυσόν, ὃν διαδράντα καὶ 
πρὸς αὐτὸν αὐτομολήσαντα κατέκρυψεν. ὁ δ᾽ ᾽20- 
βάκης τούτων οὐδὲν εἰδὼς διὰ τὸ πάντας τοὺς ἐν 

τοῖς βασιλείοις συγκχατακαῆναι τῷ βασιλεῖ, τήν τὲ 

σποδὸν ἀποκομίσαι καὶ τὴν Βαβυλῶνα ἔχειν ἀτελῆ 

συνεχώρησεν. εἶθ᾽ ὁ μὲν Βέλεσυς πλοῖα παραστη- 

σάμενος μετὰ τῆς σποδοῦ τὸ πλεῖστον τοῦ τε ἀρ- 

γύρουν καὶ τοῦ χρυδοῦ συντόμως ἀπέστειλεν εἰς 
Βαβυλῶνα ὃ ὃδὲ βασιλεύς, μηνυϑείσης αὐτῷ τῆς 10 
πράξεως αὐτοφώρου, δικαστὰς ἀπέδειξε τοὺς συνα- 

γωνισαμένους στρατηγούς. τοῦ πράξαντος δ᾽ ὁμο- 
λογοῦντος ἀδικεῖν, τὸ μὲν δικαστήριον αὐτοῦ ϑά- 
νατον κατέγνω. ὃ δὲ βασιλεύς, μεγαλόψυχος ὧν καὶ 
τὴν ἀρχὴν τῆς ἡγεμονίας βουλόμενος ἐπιεικῆ παρέ- 15 

χεῦσϑαι, τῶν vs κινδύνων ἀπέλυσε τὸν Βέλεσυν καὶ 
τὸν ἀποκεκομισμένον ἄργυρον καὶ χρυσὸν ἔχειν 

συνεχώρησεν" ὁμοίως δὲ καὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς δοθεῖσαν 
ἐξουσίαν τῆς Βαβυλῶνος οὐκ ἀφείλετο, φήσας μεί- 
Covag εἶναι τὰς ἐξ αὐτοῦ προγεγενημένας εὐεργεσίας 30 

τῶν ὕστερον ἀδικημάτων. διαβοηϑείσης δὲ τῆς ἐπι- 
εἰκείας οὐ τὴν τυχοῦσαν εὔνοιαν ἅμα καὶ δόξαν 

παρὰ τῶν ἐθνῶν ἀπηνέγχατο, πάντων κρινόντων 142 
ἄξιον εἶναι τῆς βασιλείας τὸν οὕτω προσενεχϑέντα 

τοῖς ἀδικήσασιν. ὃ δ᾽ οὖν ᾿Αρβάκης τοῖς κατὰ τὴν 16 
πόλιν ἐπιεικῶς προσενεχϑεὶς αὐτοὺς μὲν κατὰ κώμας 

οι 

1 παρὰ D, om. cet. — 2 διαδράσαντα D φ9 εἰς] εἰς 
τὴν vulg. ii αὐτοφόρου cod. Meet arp vulg. 
14 κατέγνω ϑάνατον vulg. 18 δοθεῖσαν ἐξ ἀρχῆς vulg. 
22 ἅμα Dindorf, ἀλλὰ libri. 
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διῴκισε, τὰς ἰδίας κτήσεις ἑκάστοις ἀποδούς, τὴν 
ὃὲ πόλιν εἰς ἔδαφος κατέσκαψεν. ἔπειτα τόν τε 

ἄργυρον καὶ χρυσὸν τὸν ἐκ τῆς πυρᾶς ὑπολειφϑέντα 
πολλῶν ὄντα ταλάντων ἀπεχόμισε τῆς [Μηδίας εἰς 

5 Ἐκβάτανα. ἡ μὲν οὖν ἡγεμονία τῶν ᾿“σσυρίων ἀπὸ 8 
Νίνου διαμείνασα τριάκοντα μὲν γενεάς, ἔτη δὲ 
πλείω τῶν χιλίων καὶ τριακοσίων, ὑπὸ Μήδων κατ- 
ελύϑη τὸν προειρημένον τρόπον. 

Ἡμῖν δ᾽ οὐκ ἀνάρμοστον εἶναι δοκεῖ περὶ τῶν 29 
10 ἐν Βαβυλῶνι Χαλδαίων καὶ τῆς ἀρχαιότητος αὖ- 

τῶν βραχέα διελθεῖν, ἵνα μηδὲν παραλίπωμεν 
τῶν ἀξίων μνήμης. Χαλδαῖοι τοίνυν τῶν ἀρχαιο- 
τάτων ὄντες Βαβυλωνίων τῇ μὲν διαιρέσει τῆς 
πολιτείας παραπλησίαν ἔχουσι τάξιν τοῖς κατ᾽ 4ἴ- 

15 γυπτον ἱξρεῦσι᾽ πρὸς γὰρ τῇ ϑεραπείᾳ τῶν ϑεῶν 
τεταγμένοι πάντα τὸν τοῦ ξῆν χρόνον φιλοσοφοῦσι, 
μεγίστην δόξαν ἔχοντες ἐν ἀστ ᾳ. ἀντέχον- 
ται δ᾽ ἐπὶ πολὺ καὶ μαντικῆς} ποιούμενον προρ- 
ρήσεις περὶ τῶν μελλόντων, κἀὶ τῶν μὲν καϑαρ- 

20 μοῖς, τῶν δὲ ϑυσίαις, τῶν δ᾽ ἄλλαις τισὶν ἐπῳδαῖς 

ἀποτροπὰς κακῶν καὶ τελειώσεις ἀγαϑῶν πειρῶνται 

πορίξειν. ἐμπειρίαν δ᾽ ἔχουσι καὶ τῆς διὰ τῶν 8 
οἐωνῶν μαντικῆς, ἐνυπνίων τε καὶ τεράτων ἐξηγή- 

σεις ἀποφαίνονται. οὐκ ἀσόφως δὲ ποιοῦνται καὶ 
«5 τὰ περὶ τὴν ἱεροσκοπίαν ἄκρως ἐπιτυγχάνειν νομέ- 

ἕξοντες. τὴν δὲ τούτων μάϑησιν ἁπάντων οὐχ ὁμοίαν 

[o 

τριακοσίων] τετρακοσίων CF' 10 Xolón(ov] xaiov- 
μένων Χαλδαίων CF 11 παραλείπωμεν liri 18 τὴν II 
διαέρεσιν F, αἴρεσιν C 14 τάξιν om. Il. 16 φιλολογοῦσι D 
17 ἀστρολογέαις D .26 ἄκρως] ἀκριβῶς CF νομέξονται vulg. 
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ποιοῦνται τοῖς τὰ τοιαῦτ᾽ ἐπιτηδεύουσι τῶν ᾿Ελλή- 
vov. παρὰ μὲν γὰρ τοῖς Χαλδαίοις ἐκ γένους ἡ 
τούτων φιλοσοφία παραδέδοται, καὶ παῖς παρὰ 
πατρὸς διαδέχεται, τῶν ἄλλων λειτουργιῶν πασῶν 

ἀπολελυμένος. διὸ καὶ γονεῖς ἔχοντες διδασκάλους 5 

ἅμα μὲν ἀφϑόνως ἅπαντα μανϑάνουσιν, ἅμα δὲ 
τοῖς παραγγελλομένοις προσέχουσι πιστεύοντες βε- 
βαιότερον. ἔπειτ᾽ εὐθὺς ἐκ παίδων συντρεφόμενοι 
τοῖς μαϑήμασι μεγάλην ἕξιν περιποιοῦνται διά τὲ 
τὸ τῆς ἡλικίας εὐδίδακτον καὶ διὰ τὸ πλῆϑος τοῦ 10 

προσκαρτερουμένου χρόνου. παρὰ δὲ τοῖς Ἕλλησιν 148 

ὁ πολλοῖς ἀπαραδσκεύως προσιὼν ὀψέ ποτὲ τῆς φιλο- 
σοφίας ἅπτεται, καὶ μέχρι τινὸς φιλοπονήσας ἀπῆλϑε 

περισπασϑεὶς ὑπὸ βιωτικῆς χρείας ὀλίγοι δέ τινὲς 

ἐπὶ φιλοσοφίαν ἀποδύντες ἐργολαβίας ἕνεκεν παρα- 15 
μένουσιν ἐν τῷ μαϑήματι, καινοτομοῦντες ἀεὶ 
περὶ τῶν μεγίστων δογμάτων καὶ τοῖς πρὸ αὐτῶν 
οὐκ ἀκολουϑοῦντες. τοιγαροῦν oí μὲν βάρβαροι 
διαμένοντες ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἀεὶ βεβαίως ἕκαστα λαμ- 

βάνουσιν, οἱ δ᾽ Ἕλληνες τοῦ κατὰ τὴν ἐργολαβίαν 20 

κέρδους στοχαξόμενοι καινὰς αἱρέδεις κτίξουσι, καὶ 
περὶ τῶν μεγίστων ϑεωρημάτων ἀλλήλοις ἀντιδο- 
ξοῦντες διχονοεῖν ποιοῦσι τοὺς μανθάνοντας καὶ 
τὰς ψυχὰς αὐτῶν πλανᾶσϑαι, τὸν πάντα βίον ἐν 

αἰώρᾳ γινομένας καὶ μηδὲν ὅλως πιστεῦσαι δυνα- 35 

2 τοῖς om. D 8 παραδίδοται C 11 καρτερουμένου CF 
12 ὁ xoc] o πολὺς C, τοῖς πολλοὶς P ἀπαράσκευος vulg. 
τῆς] τὰ τῆς 14 τινὲς] παντελῶς ll — 15 φιλοσοφίας D 
26 ἐν αἰώρᾳ α", ἐναψωραια D, ἐνωρίας C (ἐν γήρει m. 2), 
ὡρέας FG, ἐν ἀψορροέᾳ Wesseling, ἐν ἀπορίᾳ Coraés, iv 
ἁψικορίᾳ fort. γινομένας Coraés, γενομένας libri μηδενὶ 
CF δυναμένας πιστεῦσαι vulg. 



II 29. 30. 219 

μένας βεβαίως" τὰς γοῦν ἐπιφανεστάτας αἱρέσεις 

τῶν φιλοσόφων εἴ τις ἀκριβῶς ἐξετάξοι, πλεῖστον 

ὅσον εὑρήσει διαφερούσας ἀλλήλων καὶ περὶ τῶν 
μεγίστων δοξῶν ἐναντία δοξαξζούσας. οἵ δ᾽ οὖν 80 

5 Χαλδαῖοι τὴν μὲν τοῦ κόσμου φύσιν ἀίΐδιόν φασιν 
εἶναι καὶ μήτε ἐξ ἀρχῆς γένεσιν ἐσχηκέναι μήϑ᾽ 
ὕστερον φϑορὰν͵ ἐπιδέξεσθαι, τὴν δὲ τῶν ὅλων τά- 
ξιν τε καὶ διακόσμησιν θείᾳ τινὶ προνοίᾳ γεγονέ- 
ναι, καὶ νῦν ἕκαστα τῶν ἐν οὐρανῷ γινομένων οὐχ 

10 ὧς ἔτυχεν οὐδ᾽ αὐτομάτως ἀλλ᾽ ὡρισμένῃ τινὶ καὶ 
βεβαίως κεκυρωμένῃ ϑεῶν κρίσει συντελεῖσθαι. τῶν 2 

^ ἄστρων πολυχρονίους παρατηρήδεις πεποιημένοι, 

καὶ τὰς ἑκάστου κινήσεις τε καὶ δυνάμεις ἀκριβέ- 

στατα πάντων ἀνθρώπων ἐπεγνωκότες, πολλὰ τῶν 

15 μελλόντων συμβαίνειν προλέγουσι τοῖς ἀνθρώποις. 
μεγίστην δέ φασιν εἶναι ϑεωρίαν καὶ δύναμιν περὶ 3 
τοὺς πέντε ἀστέρας τοὺς πλάνητας καλουμένους, 

οὺς ἐκεῖνοι κοινῇ μὲν ἑρμηνεῖς ὀνομάξουσιν, ἰδίᾳ 
δὲ τὸν ὑπὸ τῶν Ελλήνων Κρόνον ὀνομαξόμενον, ἐπι- 

80 φανέστατον δὲ καὶ πλεῖστα καὶ μέγιστα προσημαί- 

νοντα, καλοῦσιν ἡλίου" τοὺς δ᾽ ἄλλους τέτταρας 

ὁμοίως τοῖς παρ᾽ ἡμῖν ἀστρολόγοις ὀνομάξουσιν, 
“Ἄρεος, ᾿ἀφροδίτης, Ἑρμοῦ, zfióg. διὰ τοῦτο δ᾽ αὖ- 4 

τόὺς ἑρμηνεῖς καλοῦσιν, ὅτι τῶν ἄλλων ἀστέρων 

144 ἀπλανῶν ὄντων καὶ τεταγμένῃ πορείᾳ μίαν περι- 
36 φορὰν ἐχόντων οὗτοι μόνοι πορείαν ἰδίαν ποιούμε- 

T ἐπιδέξασθαι Ὁ 16 δὲ Dindorf, τε libri δύναμι») 
κίνησιν 1 18 κοινῇ om. II 19 róv] τὸν νῦν vulg. 
vouitousvov CF 21 ἥλιον CF, 'Hiov vel Βῆλον Wess. 
26 τεταγμένῃ m. p. m. ἐχόντων] τεταγμένην ἐχόντων πο- 
ρεέαν II. 
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vou và μέλλοντα γίνεσϑαι δεικνύουσιν, ἑρμηνεύον-- 
τες τοῖς ἀνθρώποις τὴν τῶν ϑεῶν ἔννοιαν. τὰ μὲν 

γὰρ διὰ τῆς ἀνατολῆς, τὰ δὲ διὰ τῆς δύσεως, τινὰ 
ὃξ διὰ τῆς χρόας προσημαίνειν φασὶν αὐτοὺς τοῖς 
προσέχειν ἀκριβῶς βουληϑεῖσι" ποτὲ μὲν γὰρ πνευ- 
μάτων μεγέϑη δηλοῦν αὐτούς, ποτὲ δὲ ὄμβρων 1 
καμμάτων ὑπερβολάς, ἔστι δὲ ὅτε χομητῶν ἀστέρων 
ἐπιτολάς, ἔτει δὲ ἡλίου τε καὶ σελήνης ἐκλείψεις, 

καὶ σεισμούς, καὶ τὸ σύνολον πάσας τὰς éx τοῦ περι- 

ἔχοντος γεννωμένας περιστάσεις ὠφελίμους τε καὶ 

βλαβερὰς οὐ μόνον ἔϑνεσιν ἢ τόποις, ἀλλὰ καὶ 
βασιλεῦσι καὶ τοῖς τυχοῦσιν ἰδιώταις. ὑπὸ δὲ τὴν 

τούτων φορὰν λέγουσι τετάχϑαι τριάκοντα ἀστέρας. 
ote προσαγορεύουσι βουλαίους ϑεούς" τούτων δὲ 
τοὺς μὲν ἡμίσεις τοὺς ὑπὲρ γῆν τόπους ἐφορᾶν, 

τοὺς δ᾽ ἡμίσεις τοὺς ὑπὸ τὴν γῆν, τὰ κατ᾽ ἀνϑρώ- 
πους ἐπισκοποῦντας ἅμα καὶ τὰ κατὰ τὸν οὐρανὸν 

συμβαίνοντα᾽ διὰ δ᾽ ἡμερῶν δέκα πέμπεσϑαι τῶν 
μὲν ἄνω πρὸς τοὺς κάτω καϑάπερ ἄγγελον ἕνα τῶν 
ἀστέρων, τῶν δ᾽ ὑπὸ γῆν πρὸς τοὺς ἄνω πάλυν 

ὁμοίως ἕνα, καὶ ταύτην ἔχειν αὐτοὺς φορὰν ὡρισμέ- 
νὴν καὶ περιόδῳ κεκυρωμένην αἰωνίῳ. τῶν ϑεῶν 

δὲ τούτων κυρίους εἶναί φασι δώδεκα τὸν ἀριϑμόν, 
ὧν ἑκάστῳ μῆνα καὶ τῶν δώδεκα λεγομένων ξῷῳ- 

Q 

10 

15 

δίων ἕν προσνέμουσι. διὰ δὲ τούτων φασὶ ποιεῖ- 56 
69. τὴν πορείαν τόν τε ἥλιον καὶ τὴν σελήνην καὶ 

πέντε τοὺς πλάνητας ἀστέρας, τοῦ μὲν ἡλίον τὸν 

1 γενέσθαι Ὁ 2. ἔννοιαν Dindorf, εὔνοιαν libri 8 τὰ] 
τινὰ D 6 uéye9og Ὁ 11 ἢ CDF, καὶ rel. 16 τοὺς 
add. Reiske 19 ἕνα om. CF 28 τούτων om. CF. 



II 80. 81. 221 

ἴδιον κύκλον ἐν ἐνιαυτῷ τελοῦντος, τῆς δὲ σελή- 
νης ἐν μηνὶ τὴν ἰδίαν περίοδον διαπορενομένης. 
τῶν δὲ πλανήτων ἴδιον ἕκαστον ἔχειν δρόμον καὶ 81 
διηλλαγμένως καὶ ποικίλως χρῆσϑαι τοῖς τάχεσι καὶ 

& τῇ τῶν χρόνων διαιρέσει. πλεῖστα δὲ πρὸς τὰς γε- 
ψέσεις τῶν ἀνθρώπων συμβάλλεσϑαι τούτους τοὺς 
ἀστέρας ἀγαϑά vs καὶ κακά" διὰ δὲ τῆς τούτων 
φύσεώς τε καὶ ϑεωρίας μάλιστα γινώόσκειν τὰ συμ- 

βαίνοντα τοῖς ἀνθρώποις. πεποιῆσϑαι δέ φασι προρ- 2 
10 ρήδσεις ἄλλοις τε βασιλεῦσιν οὐκ ὀλίγοις καὶ τῷ 

καταπολεμήσαντι Ζαρεῖον ᾿4λεξάνδρῳ καὶ τοῖς μετὰ 
ταῦτα βασιλεύσασιν ᾿Αντιγόνῳ τε καὶ Σελεύκῳ τῷ 
Νικάτορι, ἐν ἅπασι δὲ τοῖς ῥηϑεῖσιν εὐστοχηκέναι 
δοκοῦσιν" ὑπὲρ ὧν ἡμεῖς τὰ κατὰ μέρος ἔν οἶκειο- 

15 τέροις ἀναγράψομεν καιροῖς. προλέγουσι δὲ καὶ τοῖς 8 
᾿ ἐδιώταις τὰ μέλλοντα συμβαίνειν οὕτως εὐστόχως 

ὥστε τοὺς πειραϑέντας ϑαυμάξειν τὸ γινόμενον καὶ 
μεῖξον ἢ κατ᾿ ἄνθρωπον ἡγεῖσϑαι. μετὰ δὲ τὸν A 

145 ξωδιακὸν κύκλον εἴκοσι καὶ τέτταρας ἀφορίξουσιν 
90 ἀστέρας, ὧν τοὺς μὲν ἡμίσεις ἐν τοῖς βορείοις μέ- 

θέσι, τοὺς δ᾽ ἡμίσεις ἐν τοῖς νοτίοις τετάχϑαι φασί, 

καὶ τούτων τοὺς μὲν ὁρωμένους τῶν ξώντων εἶναι 

καταριϑμοῦσι, τοὺς δ᾽ ἀφανεῖς τοῖς τετελευτηκόσι 
προσωρίσϑαι νομίξουσιν, οὗς δικαστὰς τῶν ὅλων 

25 προσαγορεύουσιν. ὑπὸ πάντα δὲ τὰ προειρημένα ὅ 
τὴν σελήνην φέρεσϑαι λέγουσιν, ἔγγιστα μὲν τῆς γῆς 

1 ἐν om. II 2 àv] évl vulg. περίοδον] πορείαν II 
8 ἕκαστον ἴδιον vulg. 18 Νικάνορι CF 14 ἡμεῖς om. 
vulg. 19 καὶ om. II 24 προσωρέσϑαι] ἠϑροῖσϑαι CF 
26 λέγουσι φέρεσθαι vulg. 
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οὖσαν διὰ τὴν βαρύτητα, διαπορενομένην δ᾽ ἐν ἐλα- 
χίστῳ χρόνῳ τὸν ἑαυτῆς δρόμον, οὐ διὰ τὴν ὀξύ- 

τητα τῆς φορᾶς, ἀλλὰ διὰ τὴν βραχύτητα τοῦ κύ- 
κλου. ὅτι δὲ τὸ φῶς ἀλλότριον ἔχει καὶ διότι τὰς 
ἐκλείψεις ποιεῖται διὰ τὸ σκίασμα τῆς γῆς παρα- 

πλήσια λέγουσι τοῖς Ἕλλησι. περὶ δὲ τῆς κατὰ τὸν 
ἥλιον ἐκλείψεως ἀσϑενεστάτας ἀποδείξεις φέροντες 

οὐ τολμῶσι προλέγειν οὐδ᾽ ἀκριβῶς ὑπὲρ ταύτης 
περιγράφειν τοὺς χρόνους. περὶ δὲ τῆς γῆς ἰδιω- 

τάτας ἀποφάσεις ποιοῦνται, λέγοντες ὑπάρχειν αὖ- 
τὴν σκαφοειδῇ καὶ κοίλην, καὶ πολλὰς καὶ πιϑανὰς 
ἀποδείξεις εὐποροῦσι περί τε ταύτης καὶ περὶ τῶν 

ἄλλων τῶν κατὰ τὸν κόσμον ὑπὲρ ὧν τὰ κατὰ μέ- 
ρος διεξιέναι τῆς ὑποκειμένης ἱστορίας ἀλλότριον 

εἶναι νομίζομεν. τοῦτο μέντοι γε διαβεβαιώσαιτ᾽ 
ἄν τις προσηκόντως ὅτι Χαλδαῖοι μεγίστην ἕξιν ἐν 
ἀστρολογίᾳ τῶν ἁπάντων ἀνθρώπων ἔχουσι καὶ διότι 
πλείστην ἐπιμέλειαν ἐποιήσαντο ταύτης τῆς ϑεω- 
ρίας. περὶ δὲ τοῦ πλήϑους τῶν ἐτῶν, ἐν οἷς φασι 
τὴν ϑεωρίαν τῶν κατὰ τὸν κόσμον πεποιῆσϑαι τὸ 

σύστημα τῶν Χαλδαίων, οὐκ ἄν τις ῥαδίως πιστεύ- 

σειεν᾽ ἐτῶν γὰρ ἑπτὰ καὶ τετταράκοντα μυριάδας 
καὶ τρεῖς ἐπὶ ταύταις χιλιάδας εἰς τὴν ᾿4λεξάνδρου 

διάβασιν γεγονέναι καταριϑμοῦσιν, ἀφ᾽ ὅτου τὸ 
παλαιὸν ἤρξαντο τῶν ἄστρων τὰς παρατηρήσεις 
ποιεῖσϑαι. 

Καὶ περὶ μὲν Χαλδαίων ἀρκεσϑησόμεϑα τοῖς 
ῥηϑεῖσιν, ἵνα μὴ μακρότερον ἀποπλανώμεϑα τῆς 

1 βραχύτητα II ἐλαχίστῳ] ὀλίγῳ 11 8 αὐτῆς CF 
9 παραγράφειν libri, corr. Wess. 16 προσηκόντως om. D. 

5 

20 

25 



II 31. 82. 998 

οἰκείας ἱστορίας περὶ δὲ τῆς 4GOGvoíov βασιλείας 
ὡς ὑπὸ Μήδων κατελύϑη προειρηκότες ἐπάνιμεν 
ὅϑεν ἐξέβημεν. 

᾿Επεὶ δὲ διαφωνοῦσιν οἱ παλαιότατοι τῶν συγ- 32 
ὅ γραφέων περὶ τῆς μεγίστης τῶν Μήδων ἡγεμονίας, 

οἰκεῖον εἶναι διαλαμβάνομεν τοῖς φιλαλήϑως τὰς 

πράξεις ἱστορεῖν βουλομένοις τὴν διαφορὰν τῶν 
ἱστοριογράφων παρ᾽ ἄλληλα ϑεῖναι. Ἡρόδοτος μὲν 9 

οὖν χατὰ Ξέρξην γεγονὼς τοῖς χρόνοις φησὶν 4o- 
10 συρίους ἔτη πεντακόσια πρότερον τῆς ᾿Ασίας ἄρξαν- 

τας ὑπὸ Μήδων καταλυϑῆναι, ἔπειτα βασιλέα μὲν 
μηδένα γενέσϑαι τὸν ἀμφισβητήδοντα τῶν ὅλων ἐπὶ 

146 πολλὰς γενεάς, τὰς δὲ πόλεις καϑ' ἑαυτὰς ταττο- 

μένας διοικεῖσϑαι δημοκρατικῶς" τὸ δὲ τελευταῖον 
15 πολλῶν ἐτῶν διελθόντων αἱρεϑῆναι βασιλέα παρὰ 

τοῖς Μήδοις ἄνδρα δικαιοσύνῃ διάφορον, ὄνομα 
Κυαξάρην. τοῦτον ὃὲ πρῶτον ἐπιχειρῆσαι προδ- 3 
ἄγεσϑαι τοὺς πλησιοχώρους, καὶ τοῖς Μήδοις ἀρχη- 

γὸν γενέσθαι τῆς τῶν ὅλων ἡγεμονίας" ἔπειτα τοὺς 

30 ἐκγόνους ἀεὶ προδκατακτωμένους πολλὴν τῆς ὁμό- 
gov χώρας αὐξῆσαι τὴν βασιλείαν μέχρι ᾿στυάγους 

τοῦ καταπολεμηϑέντος ὑπὸ Κύρου καὶ Περσῶν. 
περὶ ὧν νῦν ἡμεῖς τὰ κεφάλαια προειρηκότες τὰ 
κατὰ μέρος ὕστερον ἀκριβῶς ἀναγράψομεν, ἐπειδὰν 

86 ἐπὶ τοὺς οἰκείους χρόνους ἐπιβάλωμεν" κατὰ γὰρ 
τὸ δεύτερον ἔτος τῆς ἑπτακαιδεκάτης ὀλυμπιάδος 
ἠρέϑη βασιλεὺς ὑπὸ Μήδων Κυαξάρης xo9" 'HoóOo- 

4 παλαιότατοι)] μέγιστοι ΠΠΠΠ 10 ᾿4σίας] Acovolag D 
12 ἀμφισβητήσαντα E 171 κυάξαρν D 18 τοῖς M. καὶ 
vulg. 97 κυάξαρις D. 
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4 τον. Κτησίας δὲ ὁ Κνίδιος τοῖς μὲν χρόνοις ὑπῆρξε 
κατὰ τὴν Κύρου στρατείαν ἐπὶ ᾿Δἀρταξέρξην τὸν ἀδελ- 
φόν, γενόμενος δ᾽ αἰχμάλωτος, καὶ διὰ τὴν ἐατρι- 

κὴν ἐπιστήμην ἀναληφϑεὶς ὑπὸ τοῦ βασιλέως, ἕπτα-- 
καίδεκα ἔτη διετέλεσε τιμώμενος ὑπ’ αὐτοῦ. οὗτος 5 
οὖν φησιν ἐκ τῶν βασιλικῶν διφϑερῶν, ἐν αἷς οἵ 
Πέρσαι τὰς παλαιὰς πράξεις κατά τινα νόμον εἶχον 

συντεταγμένας, πολυπραγμονῆσαι τὰ xa9' ἕκαστον 
καὶ συνταξάμενος τὴν ἱστορίαν εἰς τοὺς Ἕλληνας 

5 ἐξενεγκεῖν. φησὶν οὖν μετὰ τὴν κατάλυσιν τῆς 10 
᾿σσυρίων ἡγεμονίας Μήδους προστῆναι τῆς ᾿4σίας 
᾿Αρβάκου βασιλεύοντος τοῦ Σαρδανάπαλλον κατα- 

6 πολεμήσαντος, καϑότι προείρηται. τούτου δ᾽ ἄρξαν- 
τὸς ἔτη δυσὶ λείποντα τῶν τριάκοντα διαδέξασϑαι 

τὴν βασιλείαν τὸν υἱὸν Μαυδάκην, ὃν ἄρξαι τῆς 15 

“σίας ἔτη πεντήκοντα. μετὰ δὲ τοῦτον τριάκοντα 
μὲν ἔτη βασιλεῦσαι Σώσαρμον, πεντήκοντα δὲ ᾿᾽4ρ- 
τύχαν, δύο δὲ πρὸς τοῖς εἴκοσι τὸν προσαγορευ- 

88 όμενον ᾿“ρβιάνην, τετταράκοντα δὲ ᾿Αρταῖον. ἐπὶ 
ὃς τούτου συστῆναι μέγαν πόλεμον τοῖς Μήδοις 20 
πρὸς Καδουσίους διὰ τοιαύτας αἰτίας. Παρσώνδην 

τὸν Πέρσην, ϑαυμαξόμενον ἐπ᾽ ἀνδρείᾳ καὶ συνέσει 
καὶ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς, φίλον τε ὑπάρξαι τῷ βασιλεῖ 

καὶ μέγιστον ἰσχῦσαι τῶν μετεχόντων τοῦ βασιλικοῦ 
2 συνεδρίου. τοῦτον δ᾽ ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἔν τινι 95 

κρίσει λυπηϑέντα φυγεῖν μετὰ πεξῶν μὲν τρισχι- 

λίων, ἱππέων δὲ χιλίων εἰς Καδουσίους, παρ᾽ οἷς ἦν 

1 τοῖς] «a0 Ἡρόδοτον add. II 8 ἕκαστα II. 9 συνταξά- 
μενον codices, corr. Gem. 16 Μαδαύκην CF 19 4ecaiov CF 
21 Παρσώνδην Gemistus, Περσώνδην D, Παρσώδην vulg. 



II 38. 34. 225 

ἐκδεδομένος τὴν ἰδίαν ἀδελφὴν τῷ μάλιστα Óvva- 

στεύοντι κατὰ τούτους τοὺς τόπους. γενόμενον δ᾽ 3 
147 ἀποστάτην καὶ πείσαντα τὸ σύμπαν ἔϑνος ἀντ- 

ἔχεσϑαι τῆς ἐλευϑερίας, αἱρεϑῆναι στρατηγὸν διὰ 
5 τὴν ἀνδρείαν. ἔπειτα πυνθανόμενον ἀϑροιξομένην 

ἐπ᾿ αὐτὸν μεγάλην δύναμιν, καϑοπλίσαι τοὺς Κα- 
δουσίους πανδημεί, καὶ καταστρατοπεδεῦσαι πρὸς | 
ταῖς εἰς τὴν χώραν εἰσβολαῖς ἔχοντα τοὺς σύμπαν- | 

τας οὐκ ἐλάττους εἴκοσι μυριάδων. τοῦ δὲ βασι- 4 

10 λέως ᾿Αρταίου στρατεύσαντος ἐπ᾽ αὐτὸν μυριάσιν | 

ὀγδοήκοντα μάχῃ κρατῆσαι καὶ πλείους uiv τῶν 
πεντακισμυρίων ἀνελεῖν, τὴν δ᾽ ἄλλην δύναμιν ἐκ- 
βαλεῖν ἐκ τῆς Καδουσίων χώρας. διὸ καὶ παρὰ 
τοῖς ἐγχωρίοις ϑαυμαξόμενον αἱρεϑῆναί τε βασιλέα 

15 καὶ τὴν Μηδίαν συνεχῶς λεηλατεῖν καὶ πάντα τόπον 

καταφϑείρειν. μεγάλης. δὲ δόξης τυχόντα, καὶ γήρα 5 
μέλλοντα καταστρέφειν τὸν βίον, ἀρὰν ϑέσϑαι παρα- 
στησάμενον τὸν διαδεχόμενον τὴν ἀρχήν, ὅπως μη- 

δέποτε διαλύσωνται τὴν ἔχϑραν Καδούσιοι πρὸς 
20 Μήδους" εἰ δὲ σύνϑοιντο ὁμολογίας, ἐξώλεις γενέ- 

σϑαι τούς τε ἀπὸ τοῦ γένους αὐτοῦ καὶ Καδουσίους 

ἅπαντας. διὰ δὴ ταύτας τὰς αἰτίας ἀεὶ πολεμικῶς ὁ 

ἐσχηκέναι Καδουσίους πρὸς Μήδους, καὶ μηδέποτε 
τοῖς τούτων βασιλεῦσιν ὑπηκόους γεγονέναι, μέχρι 

45. οὗ Κῦρος εἰς Πέρσας μετέστησε τὴν ἡγεμονίαν. 
Τῶν δὲ Μήδων βασιλεῦσαι μετὰ τὴν ᾿Δρταίου 34 

τελευτὴν ᾿ἀρτύνην μὲν ἔτη δύο πρὸς τοῖς εἴκοσι; 

NACER 
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8 ἐκβολαῖς 5 11 μάχῃ om. II 18 Καδουσίας D 
14 τε om. vulg. 16 γήραιον F — 17 παραιτησάμενον Il 
25 οὗ] ἔτου II “περιέστησε C, διέστησε ΒΒ 27 ἀρτιήνην D. 
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᾿4στιβάραν δὲ τετταράκοντα. ἐπὶ δὲ τούτου Πάρϑους 
ἀποστάντας Μήδων Σάκαις τήν τε χώραν καὶ τὴν 
πόλιν ἐγχειρίσαι" διόπερ συστάντος πολέμου τοῖς. 
Σάκαις πρὸς Μήδους ἐπ᾽’ ἔτη πλείω γενέσθαι τε 

μάχας οὐκ ὀλίγας καὶ συχνῶν παρ᾽ ἀμφοτέροις ὅδ 
ἀναιρεϑέντων τὸ τελευταῖον εἰρήνην αὐτοὺς ἐπὶ 

τοῖσδε συνθέσϑαι, Πάρϑους μὲν ὑπὸ Μήδους τε- 
τάχϑαι, τῶν δὲ προὐπαρχόντων ἑκατέρους κυριεύ- 
σαντας φίλους εἶναι καὶ συμμάχους ἀλλήλοις εἰς τὸν 

ἅπαντα χρόνον. βασιλεῦσαι δὲ τότε τῶν Σακῶν 1i 
γυναῖκα τὰ κατὰ πόλεμον ἐξηλωκυῖαν καὶ τόλμῃ τε 

καὶ πράξει πολὺ διαφέρουσαν τῶν ἐν Σάκαις γυναι- 
κῶν, ὄνομα Ζαρίναν. καϑόλου μὲν οὖν τὸ ἔϑνος 
τοῦτο γυναῖκας ἀλκίμους ἔχειν καὶ κοινωνούδας τοῖς 

ἀνδράσι τῶν ἐν τοῖς πολέμοις κινδύνων, ταύτην δὲ 15 

λέγεται τῷ τε κάλλει γενέσϑαι πασῶν ἐκπρεπεστάτην 
καὶ ταῖς ἐπιβολαῖς καὶ τοῖς κατὰ μέρος ἐγχειρήμασι 
ϑαυμαστήν. τῶν μὲν γὰρ πλησιοχώρων βαρβάρων 

τοὺς ἐπηρμένους τῷ ϑράσει καὶ καταδουλουμένους 148 
τὸ ἔϑνος τῶν Σακῶν καταπολεμῆσαι, τῆς δὲ χώρας 20 
πολλὴν ἐξημερῶσαι, καὶ πόλεις οὐκ ὀλίγας κτίσαι, 

καὶ τὸ σύνολον εὐδαιμονέστερον τὸν βίον τῶν ὁμο- 
εϑνῶν ποιῆσαι. διὸ καὶ τοὺς ἐγχωρίους μετὰ τὴν 
τελευτὴν αὐτῆς χάριν ἀποδιδόντας τῶν εὐεργεσιῶν 
καὶ τῆς ἀρετῆς μνημονεύοντας τάφον οἰκοδομῆσαι 25 

πολὺ τῶν ὄντων παρ᾽ αὐτοῖς ὑπερέχοντα" ὑποστη- 

1 ᾿ἀστυβώραν Gemistus, ᾿ρτιβάρναν CF, γαρταμέρνην D 
4 πλείω] πλείους δύο F, δύο Gemistus — 5 ἀμφοτέρων CF 
6 αὐτοῖς D 11 πόλεμον] μὲν add. D τὸ om. D 18 ξαρίν- 
va» D 14 ἔχει vulg. 16 εὐπρεπεστάτην vulg. 
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δσαμένους yàg πυραμίδα τρίγωνον τριῶν μὲν στα- 
δίων ἑκάστην πλευρὰν αὐτῆς κατασκευάσαι τὸ μῆκος, 

᾿τὸ δ᾽ ὕψος σταδιαῖον, εἰς ὀξὺ συνηγμένης τῆς κορυ- 

qiio" ἐπιστῆσαι ὃδὲ τῷ τάφῳ καὶ χρυσῆν εἰκόνα 
δ κολοττικήν, καὶ τιμὰς ἡρωικὰς ἀπονεῖμαι, καὶ τἄλλα 
πάντα μεγαλοπρεπέστερα ποιεῖν τῶν τοῖς προγόνοις 

αὐτῆς συγχωρηϑέντων. ᾿Αστιβάρα δὲ τοῦ βασιλέως δ᾿ 
τῶν Μήδων ἐν ᾿Εχβατάνοις γήρᾳ τελευτήσαντος τὴν 
ἀρχὴν ᾿Δσπάνδαν τὸν υἱὸν διαδέξασϑαι, τὸν ὑπὸ 

10 τῶν Ἑλλήνων ᾿“στυάγην καλούμενον. τούτον δ᾽ 

ὑπὸ Κύρου τοῦ Πέρσου καταπολεμηϑέντος μετα- 
πεσεῖν τὴν βασιλείαν εἰς Πέρσας, περὶ ὧν ἡμεῖς τὰ 
κατὰ μέρος ἐν τοῖς ἰδίοις χρόνοις ἀκριβῶς ἀνα- 
γράψομεν. 

15 Περὶ μὲν οὖν τῆς ᾿ἀσσυρίων καὶ Μήδων βασι- 1 
λείας καὶ τῆς τῶν συγγραφέων διαφωνίας ἱκανῶς 

εἰρῆσϑαι νομίζομεν" περὶ δὲ τῆς ᾿Ινδικῆς καὶ τῶν 
ἐν αὐτῇ μυϑολογουμένων ἐν μέρει διέξιμεν. 

Ἢ τοίνυν ἸΙνδικὴ τετράπλευρος οὖσα τῷ σχή- 85 
80 ματι, τὴν μὲν πρὸς ἀνατολὰς νεύουσαν πλευρὰν καὶ 

τὴν πρὸς μεσημβρίαν ἡ μεγάλη περιέχει ϑάλαττα, 
τὴν δὲ πρὸς τὰς ἄρχτους τὸ Ἡμωδὸν ὄρος διείργει 

τῆς Σκυϑίας, ἣν κατοικοῦσι τῶν Σκυϑῶν oí mgoc- 

αγορευόμενοι Σάκαι" τὴν δὲ τετάρτην [τὴν] πρὸς 
35 δύσιν ἐστραμμένην διείληφεν ὁ ᾿Ινδὸς προδαγορευ- 

ὄμενος ποταμός, μέγιστος ὧν τῶν πάντων μετὰ τὸν 

6 προγεγονόσιν Π 7 ᾿Αστυβάρα Gemistus 8 γήρᾳ τεῖ. 
ἐν Ἐκβ. vulg 9 ᾿σπάδαν C, ᾿πάνδαν F 21 τὴν πρὸς 
Bekker, πρὸς D, τὴν πρὸς τὴν "vulg. 24 τὴν om. ἢὮ 26 
τῶν πάντων σχεδὸν τῶν ἁπάντων CF. 

15* 
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9 Νεῖλον. τὸ δὲ μέγεθος τῆς ὅλης Ἰνδικῆς φασιν 
ὑπάρχειν ἀπὸ μὲν ἀνατολῶν πρὸς δύσιν δισμυρίων 
ὀχτακισχιλίων σταδίων, ἀπὸ δὲ τῶν ἄρχτων πρὸς 
μεσημβρίαν τρισμυρίων δισχιλίων. τηλικαύτη δ᾽ 
οὖσα τὸ μέγεϑος δοκεῖ τοῦ χόσμου μάλιστα περι- 
ἔχειν τὸν τῶν ϑερινῶν τροπῶν κύκλον, καὶ πολ- 
λαχῇ μὲν ἐπ’ ἄκρας τῆς ᾿Ινδικῆς ἰδεῖν ἔστιν ἀσκίους 
ὄντας τοὺς γνώμονας, νυχτὸς δὲ τὰς ἄρκτους ἀϑεω- 

ρήτους᾽ ἐν δὲ τοῖς ἐσχάτοις οὐδ᾽ αὐτὸν τὸν ἀρκτοῦ- 
gov φαίνεσθαι" καϑ'᾿ ὃν δὴ τόπον φασὶ καὶ τὰς 10 
σκιὰς κεκλίσϑαι πρὸς μεσημβρίαν. ἡ δ᾽ οὖν Ἰνδικὴ 
πολλὰ μὲν ὄρη καὶ μεγάλα ἔχει δένδρεσι παντο- 
δαποῖς καρπίμοις πλήϑοντα, πολλὰ δὲ πεδία καὶ 
μεγάλα καρποφόρα, τῷ μὲν κάλλει διάφορα, ποταμῶν 

δὲ πλήϑεσι διαρρεόμενα. τὰ πολλὰ δὲ τῆς χώρας 15 | 
ἀρδεύεται, xal διὰ τοῦτο διττοὺς ἔχει τοὺς κατ᾽ 149 | 

ἔτος καρπούς" ξῴων vs παντοδαπῶν γέμει διαφόρων 
τοῖς μεγέϑεσι καὶ ταῖς ἀλκαῖς, τῶν μὲν χερσαίων, 

4 τῶν δὲ καὶ πτηνῶν. καὶ πλείστους δὲ καὶ μεγίστους 
ἐλέφαντας ἐκτρέφει, χορηγοῦδσα τὰς τροφὰς ἀφϑό- 30 
νους, Óv ἃς ταῖς ῥώμαις τὰ ϑηρία ταῦτα πολὺ 
προέχει τῶν κατὰ τὴν Διβύην γεννωμένων᾽ διὸ καὶ | 
πολλῶν ϑηρευομένων ὑπὸ τῶν ᾿Ινδῶν καὶ πρὸς τοὺς 
πολεμικοὺς ἀγῶνας καταδκευαξομένων μεγάλας συμ- | 

36 βαίνει ῥοπὰς γίνεσϑαι πρὸς τὴν νίκην. ὁμοίως δὲ 535 
καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἡ πολυκαρπία τρέφουσα τοῖς 
τε ἀναστήμασι τῶν σωμάτων καὶ τοῖς ὄγκοις ὑπερ- 

Q 

e 

2 πρὸς] ἐπὶ I1. 5 μάλιστα τοῦ «. vulg. 10 τόπον Hertlein, 
τρόπον libri 16 διαιρούμενα vulg. 19 δὲ καὶ] δὲ C 20 
ἀφϑόνως vulg. 20 γίνεσθαι ῥοπὰς vulg. 26 φέρουσα C. 
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φέροντας κατασκευάξει" εἶναι δ᾽ αὐτοὺς συμβαίνει 
καὶ πρὸς τὰς τέχνας ἐπιστήμονας, ὡς ἂν ἀέρα μὲν 

ἕλκοντας καϑαρόν, ὕδωρ δὲ λεπτομερέστατον zívov- 
τας. ἡ δὲ γῆ πάμφορος οὖσα τοῖς ἡμέροις καρποῖς 2 

5 ἔχει καὶ φλέβας καταγείους πολλῶν καὶ παντοδα- 

πῶν μετάλλων" γένεται γὰρ ἐν αὐτῇ πολὺς μὲν 
ἄργυρος καὶ χρυσός, οὐκ ὀλίγος δὲ χαλκὸς καὶ 

σίδηρος, ἔτι δὲ καττίτερος καὶ τἄλλα τὰ πρὸς κόσμον 
vs καὶ χρείαν καὶ πολεμικὴν παραδκχευὴν ἀνήκοντα. 

10 χωρὶς δὲ τῶν δημητριακῶν καρπῶν φύεται κατὰ 8 
τὴν Ἰνδικὴν πολλὴ μὲν κέγχρος, ἀρδευομένη τῇ 
τῶν ποταμίων ναμάτων δαψιλείᾳ, πολὺ δ᾽ ὄσπριον 
καὶ διάφορον, ἔτι δ᾽ ὄρυξα καὶ ὃ προσαγορευόμενος 

βόσπορος, καὶ μετὰ ταῦτ᾽ ἄλλα πολλὰ τῶν πρὸς 
15 διατροφὴν χρησίμων᾽ καὶ τούτων τὰ πολλὰ ὑπάρχει 

αὐτοφυῆ. οὐκ ὀλίγους δὲ καὶ ἄλλους ἐδωδίμους 
καρποὺς. φέρει δυναμένους τρέφειν ξῷα, περὶ ὧν 
μακρὸν ἂν εἴη γράφειν. διὸ καί φασι μηδέποτε 4 
τὴν Ἰνδικὴν ἐπισχεῖν λιμὸν ἢ καϑόλου σπάνιν τῶν 

80 πρὸς τροφὴν ἥμερον ἀνηκόντων. διττῶν γὰρ Óg- 
Boov ἐν αὐτῇ γινομένων καϑ' ἕκαστον ἔτος, τοῦ 
μὲν χειμερινοῦ, καϑὰ παρὰ τοῖς ἄλλοις, ὃ σπόρος 
τῶν πυρίνων γίνεται καρπῶν, τοῦ δ᾽ ἑτέρου κατὰ ! 
τὴν ϑερινὴν τροπὴν [καϑ᾽ ἣν] σπείρεσϑαι συμβαίνει 

25 τὴν ὄρυξαν καὶ τὸν βόσπορον, ἔτι δὲ σήσαμον καὶ 
κέγχρον" κατὰ δὲ τὸ πλεῖστον ἀμφοτέροις τοῖς καρ- 

πλείω 11 καὶ τούτων... αὐτοφυῆ om. ll. 11 φέρει om. Il 
20 ὄμβρων] καρπῶν II 22 καϑὰ!] οὗ καϑὰ Eichstüdt 24 
*x«9' ἣν inclusi 26 δὲ del. Reiske, μὲν Dind. 

| 

18 τὸ προσαγορευόμενον βόσπορον vulg. 15 πολλὰ] | 

| 
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ποῖς οἵ κατὰ τὴν ᾿Ινδικὴν ἐπιτυγχάνουσι, πάντων 
δέ, τελεσφορουμένων θατέρου τῶν καρπῶν, οὐκ 

ὃ ἀποτυγχάνουσιν. οἵ τε αὐτοματίξοντες καρποὶ καὶ 
αἱ κατὰ τοὺς ἑλώδεις τόπους φυόμεναι ῥίξαι διά- 
φοροι ταῖς γλυχύτησιν οὖσαι πολλὴν παρέχονται 5 
τοῖς ἀνθρώποις δαψίλειαν᾽ πάντα γὰρ σχεδὸν τὰ 
κατὰ τὴν χώραν πεδία γλυκεῖαν ἔχει τὴν ἀπὸ τῶν 

ποταμῶν ἰκμάδα καὶ τὴν ἀπὸ τῶν ὄμβρων τῶν ἐν 
τῷ ϑέρει [γινομένων] κατ᾽ ἐνιαυτὸν κυκλικῇ τινε 

περιόδῳ παραδόξως εἰωϑότων γέίνεσϑαι δαψίλειαν, 10 

χλιαρῶν πιπτόντων ὑδάτων ἐκ τοῦ περιέχοντος 
ἀέρος, καὶ τὰς ἐν τοῖς ἕλεσι ῥέξας ἕψοντος τοῦ 160 

6 καύματος, καὶ μάλιστα τῶν μεγάλων καλάμων. συμ- 
βάλλονται δὲ παρὰ τοῖς Ἰνδοῖς καὶ τὰ νόμιμα πρὸς 
τὸ μηδέποτε ἔνδειαν τροφῆς παρ᾽ αὐτοῖς εἶναι" 15 
παρὰ μὲν γὰρ “τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις ol πολέμιοι 

καταφϑείροντες τὴν χώραν ἀγεώργητον καταόσκευ- 
ἄξουσι, παρὰ δὲ τούτοις τῶν γεωργῶν ἱερῶν καὶ 
ἀσύλων ἐωμένων, oí πλησίον τῶν παρατάξεων γεωρ- 
γοῦντες ἀνεπαίσϑητοι τῶν κινδύνων εἰσίν. ἀμφό- 20 
τερον γὰρ οἵ πολεμοῦντες ἀλλήλους μὲν ἀποκτεί- 
νουσιν ἐν ταῖς μάχαις, τοὺς δὲ περὶ τὴν γεωργίαν ' 

ὄντας ἐῶσιν ἀβλαβεῖς, ὡς κοινοὺς ὄντας ἁπάντων 

εὐεργέτας, τάς τε χώρας τῶν ἀντιπολεμούντων οὔτ᾽ 

ἐμπυρίξουσιν οὔτε δενδροτομοῦσιν. 25 
31 Ἔχει δὲ καὶ ποταμοὺς ἡ χώρα τῶν ᾿Ινδῶν πολ- 

«ἡ 

1 πάντως Dind. 2 δὲ] ys f. τελεσφορουμένου Dind. 
9 γινομένων del. Reiske; equidem malim cum Wess. delere 
κατ᾽ ἐνιαυτὸν — γίνεσϑαι 10 δαψιλεία D, δαψίλειαν χλιαρῶν 
— ἀέρος om. II. 19 ἐψόντων D 18 καὶ om. D 16 ἔνδειαν 
τροφῆς 7. «. εἶναι] λιμὸν γενέσϑαι π. α. 1 19 ϑεωμένων C. 
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λοὺς καὶ μεγάλους πλωτούς. OV τὰς πηγὰς ἔχοντες 
ἐν τοῖς ὄρεσι τοῖς πρὸς τὰς ἄρκτους κεκλιμένοις 

φέρονται διὰ τῆς πεδιάδος, ὧν οὐκ ὀλίγοι συμμί- 
ὄγοντες ἀλλήλοις ἐμβάλλουσιν εἰς ποταμὸν τὸν Óvo- 

5 μαζόμενον Γάγγην. οὗτος δὲ τὸ πλάτος γινόμενος 
σταδίων τριάκοντα φέρεται μὲν ἀπὸ τῆς ἄρκτου πρὸς 
μεσημβρίαν, ἐξερεύγεται δ᾽ εἰς τὸν ὠκεανόν, ἀπο- 
λαμβάνων εἰς τὸ πρὸς ἕω μέρος τὸ ἔϑνος τὸ τῶν 
Γανδαριδῶν, πλείστους ἔχον καὶ μεγίστους ἑἐλέφαν- 

ἴτας. διὸ καὶ τῆς χώρας ταύτης οὐδεὶς πώποτε 

βασιλεὺς ἔπηλυς ἐκράτησε, πάντων τῶν ἀλλοεϑνῶν 

φοβουμένων τό τε πλῆϑος καὶ τὴν ἀλκὴν τῶν ϑη- 
oíov. καὶ γὰρ ᾿4λέξανδρος ὁ Μακεδὼν ἁπάσης τῆς 
σίας κρατήσας μόνους τοὺς Γανδαρίδας οὐκ ἐπο- 

15 λέμηδσε" καταντήσας γὰρ ἐπὶ τὸν Γάγγην ποταμὸν 
μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως, καὶ τοὺς ἄλλους Ἰνδοὺς 
καταπολεμήσας, ὡς ἐπύϑετο τοὺς Γανδαρίδας ἔχειν 
τετρακισχιλίους ἐλέφαντας πολεμικῶς κεκοσμημένους, 

ἀπέγνω τὴν ἐπ᾽ αὐτοὺς στρατείαν. ὃ δὲ παρα- 
20 πλήσιος τῷ Γάγγῃ ποταμός, προσαγορευόμενος δὲ 

Tvóós, ἄρχεται μὲν ὁμοίως ἀπὸ τῶν ἄρχτων, ἐμ- 
βάλλων δὲ εἰς τὸν ὠκεανὸν ἀφορίξει τὴν ᾿Ινδικήν᾽ 
πολλὴν δὲ διεξιὼν πεδιάδα χώραν δέχεται ποταμοὺς 
οὐκ ὀλίγους πλωτούς, ἐπιφανεστάτους δ᾽ Ὕπανιν 

25 καὶ Ὑδάσπην καὶ ᾿Ακεσῖνον. χωρὶς δὲ τούτων ἄλλο 
πλῆϑος ποταμῶν παντοδαπῶν διαρρεῖ καὶ ποιεῖ 

4 eig] εἰς τὸν D 5 γενόμενος vulg. 9 Γαδαρίδων 
D, Γανδαρικῶν CF 12 τὸ om. vulg. 14et17 Γαδά idag D, 
Γανδαρικοὺς CF 240 ποταμῷ 1l] 22 ὠκεανὸν») (vdov D 
26 ὑδάσπιν D ἀκαίσεινον D. 
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κατάφυτον πολλοῖς χκηπεύμασι xol καρποῖς παντο- 
δαποῖς τὴν χώραν. τοῦ δὲ κατὰ τοὺς ποταμοὺς 
πλήϑους καὶ τῆς τῶν ὑδάτων ὑπερβολῆς αἰτίαν 

φέρουσιν οἵ παρ᾽ αὐτοῖς φιλόσοφοι καὶ φυσικοὶ τοι- 
αὐτην᾽ τῆς ᾿Ινδικῆς φασι τὰς περικειμένας χώρας, 
τήν τε Σκυϑῶν καὶ Βακτριανῶν, ἔτι δὲ καὶ τῶν 
᾿Δριανῶν, ὑψηλοτέρας εἶναι τῆς ᾿Ινδικῆς, ὥστ᾽ εὐλό- 
yog εἰς τὴν ὑποκειμένην χώραν πανταχόϑεν συρ- 

φι 

οεούσας τὰς λιβάδας ἐκ τοῦ κατ᾽ ὀλίγον ποιεῖν τοὺς 151 

τόπους καϑύγρους καὶ γεννᾶν ποταμῶν πλῆθος. 
ἴδιον δέ τι συμβαίνει περί τινα τῶν κατὰ τὴν ἸΙν- 
δικὴν ποταμῶν τὸν ὀνομαξόμενον Σίλλαν, δέοντα 
δ᾽ ἔκ τινος ὁμωνύμου χρήνης᾽ ἐπὶ γὰρ τούτου 
μόνου τῶν ἁπάντων ποταμῶν οὐδὲν τῶν ἐμβαλλο- 
μένων εἰς αὐτὸν ἐπιπλεῖ, πάντα δ᾽ εἰς τὸν βυϑὸν 
καταδύεται παραδόξως. 

Τὴν δ᾽ ὅλην Ἰνδικὴν οὖσαν ὑπερμεγέϑη λέγεται 
κατοικεῖν ἔϑνη πολλὰ καὶ παντοδαπά, καὶ τούτων 

μηδὲν ἔχειν τὴν ἐξ ἀρχῆς γένεσιν ἔπηλυν, ἀλλὰ 
πάντα δοκεῖν ὑπάρχειν αὐτόχϑονα, πρὸς δὲ τούτοις 
μήτε ξενικὴν ἀποικίαν προσδέχεσϑαι πώποτε μήτ᾽ 

εἰς ἀλλοεϑνεῖς ἀπεσταλκέναι. μυϑολογοῦσι δὲ τοὺς 

ἀρχαιοτάτους ἀνθρώπους τροφαῖς μὲν κεχρῆσϑαι τοῖς 
αὐτομάτως φυομένοις ἐκ τῆς γῆς καρποῖς, ἐσϑῆσι 

δὲ ταῖς δοραῖς τῶν ἐγχωρίων ξῴων, καϑάπερ καὶ 
παρ᾽ Ἕλλησιν. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν τεχνῶν τὰς 
εὑρέσεις καὶ τῶν ἄλλων τῶν πρὸς βίον χρησίμων 

1 κατάρρυτον codices, corr. Dind. 7 ἀριαίων D 12 
ὀνομαξόμενον) μὲν add. Hertlein 22 ἀλλοεθνεῖς Dindorf, 
"Aio ἔϑνος libri (c. 39, 4). 

10 

20 

25 
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ἐκ τοῦ xav ὀλίγον γενέσϑαι, τῆς χρείας αὐτῆς 
ὑφηγουμένης εὐφυεῖ fo καὶ συνεργοὺς ἔχοντι 
πρὸς ἅπαντα χεῖρας καὶ λόγον καὶ ψυχῆς ἀγχίνοιαν. 

μυϑολογοῦσι δὲ παρὰ τοῖς ᾿Ινδοῖς οἵ λογιώτατοι, 
6 περὶ οὗ καϑῆκον ἂν εἴη συντόμως διελθεῖν. φασὶ 
γὰρ ἐν τοῖς ἀρχαιοτάτοις χρόνοις, παρ᾽ αὐτοῖς ἔτι 
τῶν ἀνθρώπων κωμηδὸν οἰκούντων, παραγενέσϑαι 

τὸν Διόνυσον ἐκ τῶν πρὸς ἑσπέραν τόπων ἔχοντα 
δύναμιν ἀξιόλογον' ἐπελϑεῖν δὲ τὴν ᾿Ινδικὴν ἅπα- 

10 σαν, μηδεμιᾶς οὔσης ἀξιολόγου πόλεως [τῆς] δυνα- 

μένης ἀντιτάξασϑαι. ἐπιγενομένων δὲ καυμάτων με- 4 
γάλων, καὶ τῶν τοῦ “ιονύδσου στρατιωτῶν λοιμικῇ 
νόσῳ διαφϑειρομένων, συνέσει διαφέροντα τὸν ἦγε- 
μόνα τοῦτον ἀπαγαγεῖν τὸ στρατόπεδον ἐκ τῶν πε- 

15 δινῶν τόπων εἰς τὴν ὀρεινήν" ἐν ταύτῃ δὲ πνεόντων 
ψυχρῶν ἀνέμων καὶ τῶν ναματιαίων ὑδάτων κα- 
ϑαρῶν ῥεόντων πρὸς αὐταῖς ταῖς πηγαῖς, ἀπαλλα- 
γῆναι τῆς νόσου τὸ στρατόπεδον. ὀνομάξεσϑαι δὲ 

τῆς ὀρεινῆς τὸν τόπον τοῦτον Μηρόν, καϑ᾽ ὃν ὃ 
.20 Διόνυσος ἐξέτρεψε τὰς δυνάμεις ἐκ τῆς νόσου" ἀφ᾽ 

οὗ δὴ καὶ τοὺς “Ἕλληνας περὶ τοῦ ϑεοῦ τούτου 

παραδεδωκέναι τοῖς μεταγενεστέροις τεϑράφϑαι τὸν 
Διόνυσον ἐν μηρῷ. μετὰ δὲ ταῦτα τῆς παραϑέσεως 5 
τῶν καρπῶν ἐπιμεληϑέντα μεταδιδόναι τοῖς Ἰνδοῖς, 

35 καὶ τὴν εὕρεσιν τοῦ οἴνου καὶ τῶν ἄλλων τῶν εἰς 
τὸν βίον χρησίμων παραδοῦναι. πρὸς δὲ τούτοις 

πόλεών τε ἀξιολόγων γενηϑῆναι κτίστην, μεταγα- 

e 

ὅ οὗ] ὧν F 10 τῆς om. CD 14 τοῦτον] τούτων D 
15 ἐν ταύτῃ] ἐνταῦϑα CF — 28 καταϑέσεως Il 34 παρα- 
διδόναι D 
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γόντα τὰς κώμας εἰς τοὺς εὐθέτους τόπους, τιμᾶν 

τε καταδεῖξαι τὸ ϑεῖον καὶ νόμους εἰσηγήσασϑαι 
καὶ δικαστήρια, καϑόλου ὃὲ πολλῶν καὶ καλῶν 
ἔργων εἰσηγητὴν γενόμενον ϑεὸν νομισϑῆναι καὶ 
τυχεῖν ἀϑανάτων τιμῶν. ἱστοροῦσι δ᾽ αὐτὸν καὶ ὅ 
γυναικῶν πλῆϑος μετὰ τοῦ στρατοπέδου περιάγε- 152 

ὄϑαι, καὶ κατὰ τὰς ἐν τοῖς πολέμοις παρατάξεις 

τυμπάνοις καὶ κυμβάλοις κεχρῆσθαι, μήπω σάλπιγγος 

εὑρημένης. βασιλεύσαντα δὲ πάσης τῆς ᾿Ινδικῆς ἔτη 
δύο πρὸς τοῖς πεντήχοντα γήρᾳ τελευτῆσαι. δια- 10 

δεξαμένους δὲ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ τὴν ἡγεμονίαν ἀεὶ 
τοῖς ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἀπολιπεῖν τὴν ἀρχήν᾽ τὸ δὲ τελευ- 
ταῖον πολλαῖς γενεαῖς ὕστερον καταλυϑείδης τῆς 

ἡγεμονίας δημοκρατηϑῆναι τὰς πόλεις. 
Περὶ μὲν οὖν τοῦ Διονύσου καὶ τῶν ἀπογόνων 15 

αὐτοῦ τοιαῦτα μυϑολογοῦσιν oí τὴν ὀρεινὴν τῆς 
Ἰνδικῆς κατοικοῦντες. τόν τε Ἡρακλέα φασὶ mop 
αὑτοῖς γεγενῆσϑαι, καὶ παραπλησίως τοῖς Ἕλλησι 

τό τε ῥόπαλον καὶ τὴν λεοντῆν αὐτῷ προσάπτουσι. 
τῇ δὲ τοῦ σώματος ῥώμῃ καὶ ἀλκῇ πολλῷ τῶν so 
ἄλλων ἀνθρώπων διενεγκεῖν, καὶ καθαρὰν ποιῆσαι 
τῶν ϑηρίων γῆν vs καὶ ϑάλατταν. γήμαντα δὲ 
πλείους γυναῖκας υἱοὺς μὲν πολλούς, ϑυγατέρα δὲ 
μίαν γεννῆσαι, καὶ τούτων ἐνηλίκων γενομένων 
πᾶσαν τὴν ᾿Ινδικὴν διελόμενον εἰς ἴσας τοῖς τέκνοις 26 

μερίδας, ἅπαντας τοὺς υἱοὺς ἀποδεῖξαι βασιλέας, 

μίαν δὲ ϑυγατέρα ϑρέψαντα καὶ ταύτην βασίλισσαν 
ἀποδεῖξαι. κτίστην τὲ πόλεων οὐκ ὀλίγων γενέσϑαι, 

8 δικαστήρια] καταδεῖξαι add. D 10 γηραιὸν 6. 
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καὶ τούτων τὴν ἐπιφανεστάτην καὶ μεγίστην προόσ- 

αγορεῦσαι Παλέβοϑρα. ᾿ κατασκευάσαι δ᾽ ἐν αὐτῇ 

καὶ βασίλεια πολυτελῆ καὶ πλῆϑος οἰκητόρων καϑ- 
νδρῦσαι" τήν τε πόλιν ὀχυρῶσαι τάφροις ἀξιολόγοις 

5 ποταμίοις ὕδασι πληρουμέναις. καὶ τὸν μὲν 'Hoa- 4 
κλέα τὴν ἐξ ἀνθρώπων μετάστασιν ποιησάμενον 
ἀθανάτου τυχεῖν τιμῆς. τοὺς δ᾽ ἀπογόνους αὐτοῦ 

βασιλεύσαντας ἐπὶ πολλὰς γενεὰς καὶ πράξεις ἀξιο- 

λόγους μεταχειρισαμένους μήτε στρατείαν ὑπερόριον 

10 ποιήσασϑαι μήτε ἀποικίαν εἰς ἀλλοεϑνεῖς ἀποστεῖλαι. 

ὕστερον δὲ πολλοῖς ἔτεσι τὰς πλείστας μὲν τῶν 

πόλεων δημοκρατηϑῆναι, τινῶν δ᾽ ἐθνῶν τὰς βασι- 
λείας διαμεῖναι μέχρι τῆς ᾿4λεξάνδρου διαβάσεως: 

Νομίμων δ᾽ ὄντων παρὰ τοῖς ἸΙνδοῖς ἐνίων ἐξηλ- 5 
15 λαγμένων ϑαυμασιώτατον ἄν τις ἡγήσαιτο τὸ κατα- 

δειχϑὲν ὑπὸ τῶν ἀρχαίων παρ᾽ αὐτοῖς φιλοσόφων᾽ 
νενομοϑέτηται γὰρ παρ᾽ αὐτοῖς δοῦλον μὲν μηδένα 
εἶναι τὸ παράπαν, ἐλευϑέρους δ᾽ ὑπάρχοντας τὴν 
ἰσότητα τιμᾶν ἐν πᾶσι. τοὺς γὰρ μαϑόντας μήϑ᾽ 

20 ὑπερέχειν μήϑ᾽ ὑποπίπτειν ἄλλοις κράτιστον ἕξειν 

βίον πρὸς ἁπάσας τὰς περιστάδεις" εὔηϑες γὰρ εἶναι 
νόμους μὲν ἐπ᾽ ἴσης τιϑέναι πᾶσι, τὰς δ᾽ οὐσίας 

168 ἀνωμάλους κατασκευάξειν. τὸ δὲ πᾶν πλῆϑος τῶν 40 

᾿Ινδῶν εἰς ἑπτὰ μέρη διήρηται, ὧν ἐστι τὸ μὲν πρῶ- 
35 τον σύστημα φιλοσόφων. πλήϑει μὲν τῶν ἄλλων 

μερῶν λειπόμενον, τῇ δ᾽ ἐπιφανείᾳ πάντων πρω- 

ὅ πληρουμένοις CF, πληρουμένην οἷς D, corr. Rhod. 
10 εἰς ἄλλο ἔϑνος CF 11 μὲν om. vulg. 18 τὸ παράπαν 
εἶναι vulg. ἐλεύϑερον δὲ ὑπάρχοντα II — 21 εὐήθεις 
CDF, corr. Rhod. 229 ἐξουσίας Dind. 
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τεῦον. ἀλειτούργητοι γὰρ ὄντες ol φιλόσοφοι πάδης 
ὑπουργίας οὔϑ᾽ ἑτέρων κυριεύουσιν οὔϑ᾽ ὑφ᾽ ἑτέρων 
δεσπόζονται. παραλαμβάνονται δ᾽ ὑπὸ μὲν τῶν ἰδιω- 
τῶν εἷς τε τὰς ἐν τῷ βίῳ ϑυσίας καὶ εἰς τὰς τῶν 

τετελευτηκότων ἐπιμελείας, ὡς ϑεοῖς γεγονότες z900- 5 
φιλέστατοι καὶ περὶ τῶν ἐν GÓov μάλιστ᾽ ἐμπείρως 
ἔχοντες, ταύτης τε τῆς ὑπουργίας δῶρά τε καὶ τιμὰς 
λαμβάνουσιν ἀξιολόγους" τῷ δὲ κοινῷ τῶν ᾿Ινδῶν 

μεγάλας παρέχονται χρείας παραλαμβανόμενοι μὲν 
κατὰ τὸ νέον ἔτος ἐπὶ τὴν μεγάλην σύνοδον, προ- 10 
λέγοντες δὲ τοῖς πλήϑεσι περὶ αὐχμῶν καὶ ἐπομ- 
Boíag, ἔτι δ᾽ ἀνέμων εὐπνοίας καὶ νόσων καὶ τῶν 
ἄλλων τῶν δυναμένων τοὺς ἀκούοντας ὠφελῆσαι. 

τὰ μέλλοντα γὰρ προακούσαντες οἵ vs πολλοὶ καὶ ὁ 
βασιλεὺς ἐκπληροῦσιν ἀεὶ τὸ μέλλον ἐκλείπειν καὶ ιὉ 
προκατασκευάξουσιν ἀεί τι τῶν χρησίμων. ὁ δ᾽ ἀπο- 
τυχὼν τῶν φιλοσόφων ἐν ταῖς προρρήδεσιν ἄλλην 
μὲν οὐδεμίαν ἀναδέχεται τιμωρίαν ἢ βλασφημίαν, 
ἄφωνος δὲ διατελεῖ τὸν λοιπὸν βίον. δεύτερον δ᾽ 
ἐστὶ μέρος τὸ τῶν γεωργῶν, οἵ τῷ πλήϑει τῶν ἄλ- 30 
λων πολὺ προέχειν δοκοῦσιν. οὗτοι δὲ πολέμων 
καὶ τῆς ἄλλης λειτουργίας ἀφειμένοι περὶ τὰς γεωρ- 
γίας ἀσχολοῦνται᾽ καὶ οὐδεὶς ἂν πολέμιος περιτυχὼν 

γεωργῷ κατὰ τὴν χώραν ἀδικήδειεν ἄν, ἀλλ᾽ ὡς 
κοινοὺς εὐεργέτας ἡγούμενοι πάσης ἀδικίας ἀπέχον-- 36 

ται. διόπερ ἀδιάφϑορος ἡ χώρα διαμένουσα καὶ 

καρποῖς βρίϑουσα πολλὴν ἀπόλαυσιν παρέχεται τῶν 
ἐπιτηδείων τοῖς ἀνθρώποιρ. βιοῦσι δ᾽ ἐπὶ τῆς χώρας 

, 8 ἰδίων vulg. 4 τε om. Ὁ καὶ] ze καὶ Π 11 τοῖς 
πλήθεσι om. ΠῚ καὶ] καὶ τῆς D 84 ἂν om. vulg. 
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μετὰ τέκνων καὶ γυναικῶν oí γεωργοί, καὶ τῆς εἰς 

| τὴν πόλιν καταβάδεως παντελῶς ἀφεστήκασι. τῆς δὲ 
χώρας μισϑοὺς τελοῦσι τῷ βασιλεῖ διὰ τὸ πᾶσαν 
τὴν Ἰνδικὴν βασιλικὴν εἶναι, ἰδιώτῃ δὲ μηδενὶ γῆν 

5 ἐξεῖναι κεκτῆσϑαι" χωρὶς δὲ τῆς μισϑώσεως τετάρ- 
τὴν εἰς τὸ βασιλικὸν τελοῦσι. τρίτον δ᾽ ἐστὶ φῦλον ὁ 
τὸ τῶν βουκόλων καὶ ποιμένων καὶ καϑόλου πάντων 

τῶν νομέων. οἵ πόλιν μὲν ἢ κώμην οὐκ οἰκχοῦσι, 
σκηνίτῃ δὲ βίῳ χρῶνται, οἵ δ᾽ αὐτοὶ καὶ κυνηγοῦν- 

τότες καϑαρὰν ποιοῦσι τὴν χώραν ὀρνέων τε καὶ 
ϑηρίων. εἰς ταῦτα δ᾽ ἀσκοῦντες καὶ φιλοτεχνοῦντες 

ἐξημεροῦσι τὴν ᾿Ινδικήν, πλήϑουσαν πολλῶν καὶ 
παντοδαπῶν ϑηρίων τε καὶ ὀρνέων τῶν κατεσϑιόν- 

154 TOv τὰ σπέρματα τῶν γεωργῶν. τέταρτον δ᾽ ἐστὶ 41 
15 μέρος τὸ τῶν τεχνιτῶν" καὶ τούτων οἵ μέν εἰσιν 

ὁπλοποιοί, oí δὲ τοῖς γεωργοῖς ἤ τισιν ἄλλοις τὰ 
χρήσιμα πρὸς ὑπηρεσίαν κατασκευάξουσιν. οὗτοι δ᾽ 

οὐ μόνον ἀτελεῖς εἰσιν, ἀλλὰ καὶ σιτομετρίαν ἐκ τοῦ 

βασιλικοῦ λαμβάνουσι. πέμπτον δὲ τὸ στρατιωτικόν, 2 
20 εἰς τοὺς πολέμους εὐθετοῦν, τῷ μὲν πλήϑει δεύτερον, 

ἀνέσει δὲ καὶ παιδιᾷ πλείστῃ χρώμενον ἐν ταῖς εἰ- 
ρθήναιρ. τρέφεται δ᾽ ἐκ τοῦ βασιλικοῦ πᾶν τὸ πλῆϑος 

τῶν στρατιωτῶν καὶ τῶν πολεμιστῶν ἵππων τε καὶ 
ἐλεφάντων. Exvov δ᾽ ἐστὶ τὸ τῶν ἐφόρων" οὗτοι δὲ 8 

25 πολυπραγμονοῦντες πάντα καὶ ἐφορῶντες τὰ κατὰ 
τὴν Ἰνδικὴν ἀπαγγέλλουσι τοῖς βασιλεῦσιν, ἐὰν δ᾽ ἡ 

πόλις αὐτῶν ἀβασίλευτος Tj, τοῖς ἄρχουσιν. ἕβδομον 4 

9 κυνιγοῦντες καὶ ξωγροῦντες καὶ φιλοσοφοῦντες ἐξημε- 
ροῦσι (cet. om.) C 10 ce om. vulg. 11 φιλοπονοῦντες Κ᾽ 
19 τὸ add. Hertlein — 20 πολεμέους D. 
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δ᾽ ἐστὶ μέρος τὸ βουλεῦον uiv xal συνεδρεῦον τοῖς 
ὑπὲρ τῶν κοινῶν βουλευομένοις, πλήϑει μὲν ἐλά- 
χιστον, εὐγενείᾳ δὲ καὶ φρονήδει μάλιστα ϑαυμα- 
ξόμενον᾽ ἐκ τούτων γὰρ οἵ τε σύμβουλοι τοῖς βα- 

σιλεῦσίν εἰσιν οἵ τε διοικηταὶ τῶν κοινῶν καὶ oí5 
δικασταὶ τῶν ἀμφισβητουμένων, καὶ καϑόλου τοὺς 
ἡγεμόνας καὶ τοὺς ἄρχοντας ἐκ τούτων ἔχουσι. τὰ 
μὲν οὖν μέρη τῆς διῃρημένης πολιτείας παρ᾽ ἸΙνδοῖς 
σχεδὸν ταῦτ᾽ ἔστιν" οὐκ ἔξεστι δὲ γαμεῖν ἐξ ἄλλου 
γένους ἢ προαιρέσεις ἢ τέχνας μεταχειρίξεσϑαι, οἷον 
στρατιώτην ὄντα γεωργεῖν ἢ τεχνίτην ὄντα φιλο- 

σοφεῖν. 

Ἔχει δ᾽ ἡ τῶν ᾿Ινδῶν χώρα πλείστους καὶ μεγί- 
ὅτους ἐλέφαντας, ἀλκῇ τε καὶ μεγέϑει πολὺ διαφέ- 
ροντας. ὀχεύεται δὲ τοῦτο τὸ ξῷῶον οὐχ ὥσπερ 
τινές φασιν, ἐξηλλαγμένως, ἀλλ᾽ ὁμοίως ἵπποις καὶ 
τοῖς ἄλλοις τετράποσι foo)" κυοῦσι δὲ τοὺς μὲν 

ἐλαχίστους μῆνας ἑκκαίδεκα, τοὺς ÓÀ πλείστους 
ὀκτωκαίδεκα. τίκτουσι δὲ καϑάπερ ἵπποι κατὰ τὸ 
πλεῖστον £v, καὶ τρέφουσι τὸ γεννηϑὲν at μητέρες 

ἐπ᾿ ἔτη &E. ξῶσι δ᾽ οἱ πλεῖστοι καϑάπερ ὁ μακρο- 
βιώτατος ἄνϑρωπος, οἱ δὲ μάλιστα γηράσαντες ἔτη 
διακόσια. 

Εἰσὶ δὲ παρ᾽ ᾿Ινδοῖς καὶ ἐπὶ τοὺς ξένους ἄρχον- 

μι 0 

τες τεταγμένοι καὶ φροντίξοντες ὅπως μηδεὶς ξένος 50 

ἀδικῆται" τοῖς δ᾽ ἀρρωστοῦσι τῶν ξένων ἰατροὺς 
εἰσάγουσι καὶ τὴν ἄλλην ἐπιμέλειαν ποιοῦνται, καὶ 
τελευτήσαντας ϑάπτουσιν, ἔτι δὲ τὰ καταλειφϑέντα 

., 10 yévovg] μέρους II ἢ] ἢ πλείους Wess., ἢ δύο Rhod. 
ἢ] καὶ Rhod. 20 αἴ add. Reiske 28 τελευτήσαντα II. 
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χρήματα τοῖς προδήχουσιν ἀποδιδόασιν. οἵ τὲ δι- 

κασταὶ τὰς κρίσεις παρ᾽ αὐτοῖς ἀκριβῶς διαγινώ- 
6x0v6L, καὶ πικρῶς τοῖς ἁμαρτάνουσι προσφέρονται. 
περὶ μὲν οὖν τῆς ᾿Ινδικῆς καὶ τῶν κατ᾽ αὐτὴν ἀρ- 

6 χαιολογουμένων ἀρκεσϑησόμεϑα τοῖς ῥηϑεῖσιν. 

155 Περὶ δὲ τῶν Σκυϑῶν τῶν οἰκούντων τὴν ὅμο- 
gov χώραν ἐν μέρει διέξιμεν. οὗτοι γὰρ τὸ μὲν ἐξ 
ἀρχῆς ὀλίγην ἐνέμοντο χώραν, ὕστερον δὲ κατ᾽ ὀλί- 
γον αὐξηϑέντες διὰ τὰς ἀλκὰς καὶ τὴν ἀνδρείαν 

io πολλὴν μὲν κατεκτήσαντο χώραν, τὸ δ᾽ ἔϑνος εἰς 

μεγάλην ἡγεμονίαν καὶ δόξαν προήγαγον. τὸ μὲν 
οὖν πρῶτον παρὰ τὸν ᾿4ράξην ποταμὸν ὀλίγοι κατ- 
ῴκουν παντελῶς καὶ διὰ τὴν ἀδοξίαν καταφρο- 
νούμενοι᾽ ἕνα δὲ τῶν ἀρχαίων ἔχοντες βασιλέα φιλο- 

15 πόλεμον καὶ διαφέροντα στρατηγίᾳ προσεκτήσαντο 
χώραν, τῆς μὲν ὀρεινῆς fog πρὸς τὸν Καύκασον, 
τῆς δὲ πεδινῆς τὰ παρὰ τὸν ὠκεανὸν καὶ τὴν Μαι- 
ὥτιν λίμνην καὶ τὴν ἄλλην χώραν ἕως Τανάιδος 

ποταμοῦ. ὕστερον δὲ μυϑολογοῦσι Σκύϑαι παρ᾽ 
40 αὑτοῖς γενέσϑαι γηγενῆ παρϑένον᾽ ταύτην δ᾽ ἔχειν 

τὰ μὲν ἄνω μέρη τοῦ σώματος μέχρι τῆς ξώνης γυ- 
ναικεῖα, τὰ δὲ κατώτερα ἐχίδνης. ταύτῃ δὲ ze 
μιγέντα γεννῆσαι παῖδα Σκύϑην ὄνομα. τοῦτον δὲ 
γενόμενον ἐπιφανέστατον τῶν πρὸ αὐτοῦ τοὺς λα- 

$5 οὺς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ Σκύϑας προσαγορεῦσαι. τῶν δὲ 

ἀπογόνων τούτου τοῦ βασιλέως ἀδελφοὺς δύο γε- 
νέσϑαι διαφόρους ἀρετῇ, καὶ τὸν μὲν Πάλον, τὸν 

6 δὲ τῶν] δ D 11 προηγάγοντο Ὁ 18 παντελῶς] 
ὀλίγοι ὄντες add. D 20 γηγενῆ παρ᾽ α. γενέσϑαι vulg. 
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δὲ Νάπην ὠνομάσϑαι. τούτων δ᾽ ἐπιφανεῖς πρά- 
ἕξεις κατεργασαμένων καὶ διελομένων τὴν βασιλείαν, 
ἀφ’ ἑκατέρου τοὺς λαοὺς τοὺς μὲν Πάλους, τοὺς 
δὲ Νάπας προσαγορευϑῆναι. μετὰ δέ τινας χρόνους 
τοὺς ἀπογόνους τούτων τῶν βασιλέων ἀνδρείᾳ καὶ ὅ 
στρατηγίᾳ διενεγκόντας πολλὴν μὲν πέραν τοῦ Τα- 
νάιδος ποταμοῦ χώραν καταστρέψασϑαι μέχρι τῆς 
Θράκης, ἐπὶ δὲ ϑάτερα μέρη στρατεύσαντας διατεῖ- 
ναι τῇ δυνάμει μέχρι τοῦ κατ᾿ Αἴγυπτον Νείλου. 
πολλὰ δὲ καὶ μεγάλα τῶν ἀνὰ μέσον τούτων ἐϑνῶν 1 
καταδουλωδαμένους προβιβάσαι τὴν ἡγεμονίαν τῶν 

Σκυϑῶν τῇ μὲν ἐπὶ τὸν πρὸς ἀνατολὰς ὠκεανόν, 
τῇ δ᾽ ἐπὶ τὴν Κασπίαν ϑάλατταν καὶ Μαιῶτιν λί- 

| wvqv': ηὐξήϑη γὰρ ἐπὶ πολὺ τοῦτο τὸ ἔϑνος καὶ 

e 

ed 

βασιλεῖς ἔσχεν ἀξιολόγους, ἀφ᾽ ὧν τοὺς μὲν Σάκας 15 
προσαγορευϑῆναι, τοὺς δὲ Μασδαγέτας, τινὰς δ᾽ 
᾿Δριμασπούς, καὶ τούτοις ὁμοίως ἄλλους πλείονας. 
ὑπὸ δὲ τούτων τῶν βασιλέων πολλὰ μὲν καὶ τῶν 
ἄλλων τῶν καταπολεμηϑέντων ἐθνῶν μετῳκίσϑαι, 

δύο ὃ μεγίστας ἀποικίας γενέσϑαι, τὴν μὲν ἐκ τῶν 20 
᾿σσυρέων μετασταϑεῖσαν εἰς τὴν μεταξὺ χώραν τῆς 
τε Παφλαγονίας καὶ τοῦ Πόντου, τὴν δ᾽ ἐκ τῆς 
Μηδίας παρὰ τὸν Τάναϊν καϑιδρυϑεῖσαν, ἧς τοὺς 
λαοὺς Σαυρομάτας ὀνομασϑῆναι. τούτους δ᾽ ὕστε- 156 

ρον πολλοῖς ἔτεσιν αὐξηϑέντας πορϑῆσαι πολλὴν 25 

τῆς Σκυϑίας, καὶ τοὺς καταπολεμηϑέντας ἄρδην 

1 Νάπιν D 8 Νάπας D 4 Πάλους D 9 τὴν 
δύναμιν D (c. 46, 3) 10 τούτων om. D 19 μετοικεῖ- 
σθαι D, μετοικεῖσαι C, corr. Dind. 21 μετατεθεῖσαν D 
26 πολλὴν] χώραν add. D. 



Q 

II 43. 44. 465. 241 

ἀναιροῦντας ἔρημον ποιῆσαι τὸ πλεῖστον μέρος τῆς 
χώρας. μετὰ δὲ ταῦτα ἀναρχίας γενομένης κατὰ 44 
τὴν Σκχυϑίαν, ἐβασέλευσαν γυναῖκες ἀλκῇ διαφέ- 
ρουσαι. ἐν τούτοις γὰρ τοῖς ἔϑνεσιν αἵ γυναῖκες 
γυμνάξονται πρὸς πόλεμον παραπλησίος τοῖς ἀνδράσι 

καὶ ταῖς ἀνδρείαις οὐδὲν λείπονται τῶν ἀνδρῶν. διὸ 
καὶ γυναικῶν ἐπιφανῶν πολλαὶ καὶ μεγάλαι πρά- 
ξειρ ἐπετελέσϑησαν οὐ μόνον κατὰ τὴν Σκυϑίαν, 

ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ὅμορον ταύτης χώραν. Κύρου μὲν No 

10 γὰρ τοῦ Περσῶν βασιλέως πλεῖδτον ἰσχύδαντος τῶν 

καϑ' αὑτὸν καὶ στρατεύσαντος ἀξιολόγοις δυνάμεσιν 

εἰς τὴν Σκυϑίαν, ἡ βασίλισσα τῶν Σκυϑῶν τό τε 
στρατόπεδον τῶν Περσῶν κατέκοψε καὶ τὸν Κῦρον 
αἰχμάλωτον γενόμενον ἀνεσταύρωσε᾽ τό τε συσταϑὲν 

16 ἔϑνος τῶν ᾿Δμαξόνων τοσοῦτον ἀνδρείᾳ διήνεγκεν 
ὥστε μὴ μόνον πολλὴν χώραν ὅμορον καταδραμεῖν, 
ἀλλὰ καὶ πολλὴν τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς ᾿4σίας κατα- 

στρέψασϑαι. 
Ἡμεῖς δ᾽ ἐπειδὴ περὶ τῶν ᾿Δμαξονίδων ἐμνήσϑη- e» 

20 μὲν, οὐχ ἀνοίκειον εἶναι νομίξομεν διελθεῖν περὶ 
αὐτῶν, εἰ καὶ διὰ τὴν παραδοξολογίαν μύϑοις ὅμοια 
φανήσεται τὰ ῥηϑέντα. παρὰ τὸν Θερμώδοντα τοί- 4ὅ 
νυν ποταμὸν ἔϑνους κρατοῦντος γυναικοκρατου- 

μένου, καὶ τῶν γυναικῶν ὁμοίως τοῖς ἀνδράσι τὰς 
36 πολεμικὰς χρείας μεταχειριξομένων, φασὶ μίαν ἐξ 

αὐτῶν βασιλικὴν ἐξουσίαν ἔχουσαν ἀλκῇ καὶ ῥώμῃ 
διενεγκεῖν. συστηδσαμένην δὲ γυναικῶν στρατόπε- 

4 αἴ γυναῖκες om. II 16 ἐπιδραμεῖν CF 19 ἐπεὶ 
CF 81 εἰ καὶ) τ ID 22 φανήσεται τὰ ὑπ 60] δια- 
ληφϑέντα II 28 κρατοῦντος] κατοικοῦντος Rhod. 

DioDoRvs I. 16 
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δον γυμνάδαι τε τοῦτο καί τινας τῶν ὁμόρων κατα- 
πολεμῆσαι. αὐξομένης δὲ τῆς περὶ αὐτὴν ἀρετῆς τε 
καὶ δόξης συνεχῶς ἐπὶ τὰ πλησιόχωρα τῶν ἐϑνῶν 

στρατεύειν, καὶ τῆς τύχης εὐροούδης φρονήμα- 

τος ἐμπίμπλασϑαι, καὶ θυγατέρα μὲν "Ἄρεος αὑτὴν 5 
προσαγορεῦσαι, τοῖς δ᾽ ἀνδράσι προσνεῖμαι τὰς 

ταλασιουργίας καὶ τὰς τῶν γυναικῶν κατ᾽ οἴκους 

ἐργασίας. νόμους τε καταδεῖξαι, δι’ ὧν τὰς μὲν γυ- 
ναῖκας ἐπὶ τοὺς πολεμικοὺς ἀγῶνας προάγειν, τοῖς 

δ᾽ ἀνδράσι ταπείνωσιν καὶ δουλείαν περιάπτειν. 10 
τῶν δὲ γεννωμένων τοὺς μὲν ἄρρενας ἐπήρουν τά 
τε σκέλη καὶ τοὺς βραχίονας, ἀχρήστους κατασκευά- 

ξοντες πρὸς τὰς πολεμικὰς χρείας, τῶν δὲ ϑηλυτε- 

ρῶν τὸν δεξιὸν μαστὸν ἐπέκαον, ἵνα μὴ κατὰ τὰς 
ἀκμὰς τῶν σωμάτων ἐπαιρόμενος ἐνοχλῇ ἀφ᾽ ἧς 15 
αἰτίας συμβῆναι τὸ ἔϑνος τῶν ᾿Δμαξόνων ταύτης 

4 τυχεῖν τῆς προσηγορίας. καϑόλου δὲ διαφέρουσαν 157 
αὐτὴν συνέσει καὶ στρατηγίᾳ πόλιν μὲν κτίσαι με- 
γάλην παρὰ τὰς ἐκβολὰς τοῦ Θερμώδοντος ποτα- 
μοῦ, τοὔνομα Θεμίσκυραν, καὶ βασίλεια καταδκευά- so 

ὅαι περιβόητα, κατὰ δὲ τὰς στρατείας ἐπιμελομέ- 
νὴν πολὺ τῆς εὐταξίας τὸ μὲν πρῶτον καταπολε- 
μῆσαι πάντας τοὺς ὁμόρους μέχρι τοῦ Τανάιδος 

ὅ ποταμοῦ. καὶ ταύτην μέν φασι ταύτας τὰς πράξεις 
ἐπιτελεσαμένην καὶ κατά τινα μάχην λαμπρῶς ἀγω- 35 

46 νιδαμένην ἡρωικῶς τελευτῆσαι τὸν βίον. διαδεξα- 
μένην δὲ τὴν ταύτης ϑυγατέρα τὴν βασιλείαν ξη- 

τῷ 

o 

, 5 ἑαυτὴν vulg. 11 πηροῦν Stephanus 12 κατασκευα- 
ξούσας Cobet 14 ἐπικαίειν ΠΠ 15 ἀκμὰς Dindorf (III 53, 3), 
μάχας codices — 25 ἐντελεσαμένην D 26 τὸν fov om. Il 
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λῶσαι μὲν τὴν ἀρετὴν τῆς μητρός, ὑπερβαλέσϑαι 
δὲ ταῖς κατὰ μέρος πράξεσι. τὰς μὲν γὰρ παρϑέ- 
νους ἀπὸ τῆς πρώτης ἡλικίας ἔν vs ταῖς ϑήραις 
γυμνάξειν καὶ x«9' ἡμέραν ἀσκεῖν τὰ πρὸς πόλε- 

5 μον ἀνήκοντα, καταδεῖξαι δὲ καὶ ϑυσίας μεγαλο- 
πρεπεῖς "osi τε καὶ ᾿Αρτέμιδι τῇ προσαγορενομένῃ 
᾿Ταυροπόλῳ᾽ στρατεύσασαν δ᾽ εἰς τὴν πέραν τοῦ 
Τανάιδος ποταμοῦ χώραν καταπολεμῆσαι πάντα τὰ 

ἔϑνη τὰ συνεχῆ μέχρι τῆς Θράκης" ἀναχάμψασαν 
10 0à μετὰ πολλῶν λαφύρων εἰς τὴν οἰκείαν ναοὺς 

μεγαλοπρεπεῖς κατασκευάδαι τῶν προειρημένων 
ϑεῶν, καὶ τῶν ὑποτεταγμένων ἐπιεικῶς ἄρχουσαν 
ἀποδοχῆς τυγχάνειν τῆς μεγίστης. στρατεῦσαι δὲ καὶ 
ἐπὶ ϑάτερα μέρη, καὶ πολλὴν τῆς ᾿4σίας κατακτήσα- 

15 ὅϑαι, καὶ διατεῖναι τῇ δυνάμει μέχρι τῆς Συρίας. 
μετὰ δὲ τὴν ταύτης τελευτὴν ἀεὶ τὰς προσηκούσας τῷ 
γένει διαδεχομένας τὴν βασιλείαν ἄρξαι μὲν ἐπιφα- 
νῶς, αὐξῆσαι δὲ τὸ ἔϑνος τῶν ᾿Ζ“μαξονίδων δυνάμει 
τε καὶ δόξῃ. μετὰ δὲ ταῦτα πολλαῖς γενεαῖς ὕστε- 

20 ρον, διαβεβοημένης κατὰ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην τῆς 

περὶ αὐτὰς ἀρετῆς, Ἡρακλέα φασὶ τὸν ἐξ ᾿Δλκμή- 
νης καὶ Διὸς ἄϑλον λαβεῖν παρ᾽ Εὐρυσϑέως τὸν 
Ἱππολύτης τῆς ᾿Δμαξόνος ξωστῆρα. διόπερ στρα- 
τεῦσαι μὲν αὐτόν, παρατάξει δὲ μεγάλῃ νικήσαντα 

86 τό τε στρατόπεδον τῶν ᾿Δμαξόνων κατακόψαι καὶ 

τὴν ᾿Ιππολύτην μετὰ τοῦ ξωστῆρος ξωγρήσαντα τὸ 
ἔϑνος τοῦτο τελέως συντρῖψαι. διόπερ τοὺς περι- 

οἰκοῦντας βαρβάρους τῆς μὲν ἀσθενείας αὐτῶν κατα- 

10 ναούς] τὸ add. CF. 
105 

to 
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φρονήσαντας, τῶν δὲ καϑ᾽ ἑαυτοὺς μνησικακήσαντας, 
πολεμῆσαι συνεχῶς τὸ ἔϑνος ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε 
μηδ᾽ ὄνομα τοῦ γένους τῶν ᾿Δμαξονίδων ἀπολιπεῖν. 

5 μετὰ γὰρ τὴν Ἡρακλέους στρατείαν ὀλίγοις ὕστερον 
ἔτεσι κατὰ τὸν Τρωικὸν πόλεμόν φασι Πενϑεσίλειαν 5 

τὴν βασιλεύουσαν τῶν ὑπολελειμμένων ᾿Αμαξονέδων, 

"Aosoc μὲν οὖσαν ϑυγατέρα, φόνον δ᾽ ἐμφύλιον 158 
ἐπιτελεδαμένην, φυγεῖν ἐκ τῆς πατρίδος διὰ τὸ 
μύσος. συμμαχήσασαν δὲ τοῖς Τρωσὶ μετὰ τὴν 
"Exvogoe τελευτὴν πολλοὺς ἀνελεῖν τῶν “Ελλήνων, 10 

ἀριστεύσασαν δ᾽ αὐτὴν ἐν τῇ παρατάξει καταστρέψαι 
ὃ τὸν βίον ἡρωικῶς ὑπ᾽ ᾿Αχιλλέως ἀναιρεϑεῖσαν. τῶν 

μὲν οὖν ᾿Δμαξονίδων ἐσχάτην ταύτην λέγουσιν 
ἀνδρείᾳ διενεγκεῖν, καὶ τὸ λοιπὸν ἀεὶ τὸ ἔϑνος 
ταπεινούμενον ἀσϑενῆδσαιν παντελῶς" διὸ καὶ κατὰ 15 
τοὺς νεωτέρους καιρούς, ἐπειδάν τινες περὶ τῆς 

αὐτῶν ἀνδρείας διεξίωσι, μύϑους ἡγοῦνται πεπλα- 

σμένους τὰς περὶ τῶν ᾿“μαξονέδων ἀρχαιολογίας. 
41 Ἡμεῖς δ᾽ ἐπεὶ τὰ πρὸς ἄρκτους κεκλιμένα μέρη 

τῆς Joao ἠξιώσαμεν ἀναγραφῆς, οὐκ ἀνοίκειον si- 30 

vc, νομίξομεν τὰ περὶ τῶν Ὑπερβορέων μυϑολο- 
γούμενα διελϑεῖν. τῶν γὰρ τὰς. παλαιὰς μυϑολο- 

γίας ἀναγεγραφότων “Ἑκαταῖος καί τινες ἕτεροί φασιν 

ἐν τοῖς ἀντιπέρας τῆς Κελτικῆς τόποις κατὰ τὸν 

ὠκεανὸν εἶναι νῆσον οὐκ ἐλάττω τῆς Σικελίας. 36 

ταύτην ὑπάρχειν μὲν κατὰ τὰς ἄρκτους, κατοικεῖ- 
σϑαι δὲ ὑπὸ τῶν ὀνομαξομένων Ὑπερβορέων ἀπὸ 
τοῦ πορρωτέρω κεῖσϑαι τῆς βορείου πνοῆς" οὖσαν 

11 ἀριστεύουσαν CF — 18 ᾿Δμαξόνων CF. 
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δ᾽ αὐτὴν sÜysióv vs καὶ πάμφορον, ἔτι δ᾽ εὐκρα- 
σίᾳ διαφέρουσαν, διττοὺς κατ᾽ ἔτος ἐκφέρειν καρ- 
πούς. μυϑολογοῦσι δ᾽ ἐν αὐτῇ τὴν «tb γεγονέ- 
vou διὸ καὶ τὸν ᾿4πόλλω μάλιστα τῶν ἄλλων θεῶν 

ὅ παρ᾽ αὐτοῖς τιμᾶσϑαι' εἶναι δ᾽ αὐτοὺς ὥσπερ ἱερεῖς 
τινας ᾿Απόλλωνος διὰ τὸ τὸν ϑεὸν τοῦτον καϑ' 

ἡμέραν ὑπ’ αὐτῶν ὑμνεῖσϑαι ust ὠδῆς συνεχῶς 
καὶ τιμᾶσθαι διαφερόντως. ὑπάρχειν δὲ καὶ κατὰ 
τὴν νῆσον τέμενός τὲ ᾿4πόλλωνος μεγαλοπρεπὲς καὶ 

10 ναὸν ἀξιόλογον ἀναϑήμασι πολλοῖς κεκοσμημένον, 

σφαιροειδῆ τῷ σχήματι. καὶ πόλιν μὲν ὑπάρχειν 
ἱερὰν τοῦ ϑεοῦ τούτου, τῶν δὲ κατοικούντων αὐ- 
τὴν τοὺς πλείστους εἶναι κιϑαριστάς, καὶ συνεχῶς 

ἐν τῷ ναῷ κιϑαρίξοντας ὕμνους λέγειν τῷ ϑεῷ μετ᾽ 
15 Q0 jo, ἀποσεμνύνοντας αὐτοῦ τὰς πράξεις. ἔχειν 

δὲ τοὺς Ὑπερβορέους ἰδίαν τινὰ διάλεκτον, καὶ πρὸς 
τοὺς Ἕλληνας οἰκειότατα διακεῖσθαι, καὶ μάλιστα 
πρὸς τοὺς ᾿4ϑηναίους καὶ Ζ΄ηλίους, ἐκ παλαιῶν χρό- 
vov παρειληφότας τὴν εὔνοιαν ταύτην. καὶ τῶν 

20 Ξλλήνων τινὰς μυθολογοῦσι παραβαλεῖν εἰς Ὑπερ- 

159 βορέους, καὶ ἀναθήματα πολυτελῆ καταλιπεῖν γράμ- 
μασιν “Ελληνικοῖς ἐπιγεγραμμένα. ὡσαύτως δὲ καὶ 
ἐχ τῶν Ὑπερβορέων "Aflaguv εἰς τὴν Ελλάδα καταν- 
τήσαντα τὸ παλαιὸν ἀνασῶσαι τὴν πρὸς 4]ηλίους 

35 εὔνοιάν τε καὶ συγγένειαν. φασὶ δὲ καὶ τὴν 6s- 
λήνην ἐκ ταύτης τῆς νήδου φαίνεσϑαι παντελῶβρ 

ὀλέγον ἀπέχουσαν τῆς γῆς καί τινας ἐξοχὰς γεώδεις 
ἔχουσαν ἐν αὐτῇ φανεράς. λέγεται δὲ καὶ τὸν ϑεὸν 

9 τε om. ἢ 248 ἐν αὐτῇ om. II. 
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δι’ ἐτῶν ἐννεακαίδεκα καταντᾶν εἰς τὴν νῆσον, ἐν 
οἷς αἱ τῶν ἄστρων ἀποκαταστάδεις ἐπὶ τέλος ἔγον- 

ται" καὶ διὰ τοῦτο τὸν ἐννεακαιδεκαετῇ χρόνον ὑπὸ 
τῶν Ἑλλήνων Μέτωνος ἐνιαυτὸν ὀνομάξεσϑαι. κατὰ 
δὲ τὴν ἐπιφάνειαν ταύτην τὸν ϑεὸν κιϑαρίξειν τὲ 
καὶ χορεύειν συνεχῶς τὰς νύκτας͵ ἀπὸ ἰσημερίας 

ἐαρινῆς £go πλειάδος ἀνατολῆς ἐπὶ τοῖς ἰδίοις εὐη- 

μερήμασι τερπόμενον. βασιλεύειν δὲ τῆς πόλεως 
ταύτης καὶ τοῦ τεμένους ἐπάρχειν τοὺς ὀνομαξομέ- 

νους Βορεάδας, ἀπογόνους ὄντας Βορέου, καὶ κατὰ 

γένος ἀεὶ διαδέχεσϑαι τὰς ἀρχάς. 
Τούτων δ᾽ ἡμῖν διευκρινημένων μεταβιβάσομεν 

τὸν λόγον ἐπὶ τὰ ἕτερα μέρη τῆς ᾿4σίας τὰ μὴ τε- 
τευχότα τῆς ἀναγραφῆς, καὶ μάλιστα τὰ κατὰ τὴν 
᾿Δραβίαν. αὕτη γὰρ κεῖται μὲν μεταξὺ Συρίας καὶ 
τῆς Αἰγύπτου, πολλοῖς δὲ καὶ παντοδαποῖς ἔϑνεσι 
διείληπται. τὰ μὲν οὖν πρὸς τὴν ἕω μέρη κατοικοῦ- 
σιν “ραβες οὗς ὀνομάξουσι Ναβαταίους, νεμόμενοι 

χώραν τὴν μὲν ἔρημον, τὴν δὲ ἄνυδρον, ὀλίγην δὲ 

Φι 

καρποφόρον. ἔχουσι δὲ βίον λῃστρικόν, καὶ πολλὴν 30 
τῆς ὁμόρου χώρας κατατρέχοντες λῃστεύουσιν, ὄντες 
δύσμαχον κατὰ τοὺς πολέμους. κατὰ γὰρ τὴν 
ἄνυδρον χώραν λεγομένην κατεσκευαχότες εὔχαιρα 
φρέατα, καὶ ταῦτα πεποιηκότες τοῖς ἀλλοεϑνέσιν 
ἄγνωστα, συμφεύγουσιν εἰς τὴν χώραν ταύτην ἀκιν- 56 
δύνως. αὐτοὶ μὲν γὰρ εἰδότες τὰ κατακεκρυμμένα 
τῶν ὑδάτων, καὶ ταῦτ᾽ ἀνοίγοντες, χρῶνται δαψι- 

2 οἷς] οἷς καὶ C 4 Μέτωνος] μέγαν C 8 δὲ 
Dindorf, vs libri 18 ὀνομάξουσιν ἀβαταίους D 24 
αλλοεϑνέσιν Dindorf, ἄλλοις £9vsciww libri. 
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λέσι ποτοῖς" οἱ δὲ τούτους ἐπιδιώκοντες ἀλλοεϑνεῖς 

σπανίξοντες τῆς ὑδρείας διὰ τὴν ἄγνοιαν τῶν φρεά- 

τῶν. οἵ μὲν ἀπόλλυνται διὰ τὴν σπάνιν τῶν ὑδά- 
vov, οἵ δὲ πολλὰ κακοπαϑήσαντες μόγις εἰς τὴν 

5 οἰκείαν σώξονται. διόπερ οἱ ταύτην τὴν χώραν 4 
160 κατοικοῦντες octo, ὄντες δυσκαταπολέμητοι, δια-" 

τελοῦσιν ἀδούλωτοι, πρὸς δὲ τούτοις ἔπηλυν μὲν 
ἡγεμόνα τὸ παράπαν οὐ προσδέχονται, διατελοῦσι 

ὃὲ τὴν ἐλευϑερίαν διαφυλάττοντες ἀσάλευτον. διό- 5 
i0 περ οὔτ᾽ ᾿“σσύριοι τὸ παλαιὸν οὔϑ᾽ οἵ Μήδων καὶ 

Περσῶν. ἔτι δὲ Μακεδόνων βασιλεῖς ἠδυνήϑησαν 
αὐτοὺς καταδουλώδασϑαι., πολλὰς μὲν καὶ μεγάλας 
δυνάμεις ἐπ᾽ αὐτοὺς ἀγαγόντες, οὐδέποτε δὲ τὰς 
ἐπιβολὰς συντελέσαντες. ἔστι δ᾽ ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ὁ 

15 Ναβαταίων καὶ πέτρα xoà ὑπερβολὴν ὀχυρά, μέαν 
ἀνάβασιν ἔχουσα, δι’ ἧς κατ᾽ ὀλίγους ἀναβαίνον- 
τες ἀποτέίϑενται τὰς ἀποδχευάς᾽ λίμνη vt μεγάλη 

φέρουσα πολλὴν ἄσφαλτον, ἐξ ἧς λαμβάνουσιν οὐκ 
ὀλίγας προσόδους. αὕτη δ᾽ ἔχει τὸ μὲν μῆκος στα- 

20 δίων ὡς πεντακοσίων. τὸ δὲ πλάτος ὡς ἑξήκοντα, 

τὸ δ᾽ ὕδωρ δυσῶδες καὶ διάπικρον, ὥστε μὴ δύ- 

ναῦϑαι μήτ᾽ ἰχϑῦν τρέφειν μήτ᾽ ἄλλο τῶν καϑ' 
ὕδατος εἰωϑότων ξῴων εἶναι. ἐμβαλλόντων δ᾽ εἰς 
αὐτὴν ποταμῶν μεγάλων τῇ γλυχύτητι διαφόρων, 

as τούτων μὲν περιγίνεται κατὰ τὴν δυσωδίαν, ἐξ αὖ- 
τῆς δὲ μέσης κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐκφυσᾷ ἀσφάλτου μέ- 
γεϑὸς ποτὲ μὲν μεῖξον ἣ τρίπλεϑρον, ἔστι δ᾽ ὅτε 

ed 

4 μόλις II 19 μὲν] δὲ DF 14 τῶν ἀναβατῶν D 
28 ἐκβαλλόντων CF 26 ἐκφύουσα DF. 
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δυοῖν πλέϑρων" ἐφ᾽ ᾧ δὴ συνήϑως ol περιοικοῦν- 
τες βάρβαροι τὸ μὲν μεῖξον καλοῦσι ταῦρον, τὸ δ᾽ 
ἔλαττον μόσχον ἐπονομάξουσιν. ἐπιπλεούσης δὲ τῆς 
ἀσφάλτου πελαγίας ὁ τύπος φαίνεται τοῖς [μὲν] ἐξ 

ἀποστήματος ϑεωροῦσιν olovsl νῆσος. τὴν δ᾽ ἔκπτω- 5 
σιν τῆς ἀσφάλτου συμβαίνει φανερὰν γίνεσθαι τοῖρ 

ἀνθρώποις πρὸ ἡμερῶν εἴκοσι [δύο] κύκλῳ γὰρ τῆς 
λίμνης ἐπὶ πολλοὺς σταδίους ὀσμὴ προσπίπτει μετὰ 
πνεύματος. καὶ πᾶς ὃ περὶ τὸν τόπον ἄργυρός τε 
καὶ χρυσὸς καὶ χαλκὸς ἀποβάλλει τὴν ἰδιότητα τοῦ 
χρώματος. ἀλλ᾽ αὕτη μὲν ἀποκαϑίσταται πάλιν, 
ἐπειδὰν ἀναφυσηϑῆναι συμβῇ πᾶσαν τὴν ἄσφαλ- 

τον Ó δὲ πλησίον τόπος ἔμπυρος ὧν καὶ δυσώδης 

ποιεῖ τὰ σώματα τῶν ἀνθρώπων ἐπίνοσα καὶ παν- 
τελῶς ὀλιγοχρόνιας. ἀγαϑὴ δ᾽ ἐστὶ φοινικόφυτος 
ὅσην αὐτῆς συμβαίνει ποταμοῖς διειλῆφϑαι yonot- 

μοις ἢ πηγαῖς δυναμέναις ἀρδεύειν. γίνεται δὲ περὶ 
τοὺς τόπους [τούτους] ἐν αὐλῶνί τινε καὶ τὸ καλού- 

μενον βάλσαμον, ἐξ οὗ πρόσοδον ἁδρὰν λαμβά- 
νουσιν. οὐδαμοῦ μὲν τῆς ἄλλης οἰκουμένης εὑρι- 

μι 0 

20 

σχομένου τοῦ φυτοῦ τούτου, τῆς δ᾽ ἐξ αὐτοῦ χρείας 161 
εἰς φάρμακα τοῖς ἰατροῖς xo9' ὑπερβολὴν εὐὖϑε- 
τούσης. 

Ἢ δ᾽ ἐχομένη τῆς ἀνύδρου καὶ ἐρήμου χώρας 
᾿Δραβία τοσοῦτο διαφέρει ταύτης ὥστε διὰ τὸ πλῆ- 30 
ϑος τῶν ἐν αὐτῇ φυομένων καρπῶν ve καὶ τῶν ἄλ- 

1 à] ὧν codices; cf. XIX 98 4 τύπος Schüfer, 
vómoglibri μὲν codices, om. XIX 98 7 δύο DF; cf. XIX 98 
19 ἀναφυσῆσαι codices; cf. XIX 98 14 ποιξῖται vulg. 16 
αὐτοῖς DF 17 ἀρδεύειν GM, ἀρδεῦσαι cet. 18 τούτους 
om. CDF 19 ἁδρὰν XIX 98, μικρὰν D, λαμπρὰν 1I. 
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λων ἀγαϑῶν εὐδαίμονα ᾿Δραβίαν προσαγορευϑῆναι. 

κάλαμον μὲν γὰρ καὶ σχοῖνον καὶ τὴν ἄλλην ὕλην 
τὴν ἀρωματίέξζουσαν πολλὴν φέρει καὶ καϑόλου παντο- 
δαπὰς φύλλων εὐωδίας, καὶ τῶν ἀποσταξόντων δα- 

ὅ ἰρύων ὀσμαῖς ποικέλαις διείληπται" τήν τε γὰρ 
σμύρναν καὶ τὸν προσφιλέστατον τοῖς ϑεοῖς εἴς τὲ 

τὴν οἰκουμένην ἅπασαν διαπόμπιμον λιβανωτὰν αἵ 

ταύτης ἐσχατιαὶ φέρουσι. τοῦ δὲ κόστου καὶ κασίαρ, 

ἔτι δὲ κιναμώμου καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων 
10 χόρτοι καὶ ϑάμνοι βαϑεῖαι τοσαῦται πεφύκασιν ὥστε 

τὰ παρὰ τοῖς ἄλλοις σπανίως ἐπὶ βωμοὺς ϑεῶν τι- 
ϑέμενα παρ᾽ ἐκείνοις καὶ κλιβάνων ὑπάρχειν ἐκκαύ- 
ματα, καὶ τὰ παρὰ τοῖς ἄλλοις μικρῷ δείγματι ὑπάρ- 

χονταὰ παρ᾽ ἐχείνοις στιβάδας οἰκετικὰς ἐπὶ τῶν. 

15 οἰκιῶν παρέχεσϑαι. τό τε χαλούμενον κινάμωμον 

διάφορον χρείαν παρεχόμενον καὶ ῥητίνη καὶ τερέ- 
βινϑος ἄπλατος εὐώδης φύεται περὶ τοὺς τόπους. 

ἐν δὲ τοῖς ὄρεσιν οὐ μόνον ἐλάτη καὶ πεύκη φύεται 
δαψιλής, ἀλλὰ καὶ κέδρος καὶ ἄρκευϑος ἄπλατος 

80 καὶ τὸ καλούμενον βόρατον. πολλαὶ δὲ καὶ ἄλλαι 
φύσεις εὐώδεις καρποφοροῦσαν τὰς ἀπορροίας καὶ 
προσπνεύσεις ἔχουσι τοῖς ἐγγίσασι προσηνεστάτας. 

καὶ γὰρ αὐτὸ τὸ τῆς γῆς ἔχει τι φυσικὸν ἔνατμον 
καὶ ϑυμιάμασιν ἡδέσιν ἐοικός. διὸ καὶ κατά τινας 

8 τόπους τῆς ᾿Δραβέας ὀρυττομένης τῆς γῆς εὑρίσκονται 

φλέβες εὐώδεις, ὧν μεταλλευομένων ἐξαίσιοι τὸ μέ- 
γεϑος λατομίαι γένονται᾽ ἐκ δὲ τούτων τὰς οἰκίας 
συλλέγοντες κατασκευάξουσιν, αἷς ὅταν ἐκ τοῦ περι- 

1 πᾶσαν CF αἱ ταύτης Reiske, ἀπ᾽. αὐτῆς αἷ ταύτης 
libri 10 γόρτοι] o£ χόρτοι C 24 ἡδέσιν] εὐώδεσιν 1]. 

8 
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ἔχοντος προσπέσωσι ψεκάδες, τὸ διατηκόμενον ὑπὸ 

τῆς ἰχμάδος συρρεῖ εἰς τὰς ἁρμογὰς τῶν λίϑων, καὶ 

80 πηγνύμενον συμφυεῖς ἀπεργάξεται τοίχους. μεταλ- 

to 

e 

λεύεται δὲ κατὰ τὴν oafíav καὶ ὁ προσαγορευό- 
μενος ἄπυρος χρυσός, οὐχ ὥσπερ παρὰ τοῖς ἄλλοις 5 
ἐκ ψηγμάτων καϑεψόμενορ, ἀλλ᾽ εὐθὺς ὀρυττόμενος 162 
εὑρίσκεται τὸ μέγεθος καρύοις κασταναϊχοῖς παρα- 

πλήσιος, τὴν δὲ χρόαν οὕτω φλογώδης ὥστε τοὺς 
ἐντιμοτάτους λίϑους ὑπὸ τῶν τεχνιτῶν ἐνδεϑέντας 

ποιεῖν τὰ κάλλιστα τῶν κοσμημάτων. ϑρεμμάτων 10 

τε παντοδαπῶν τοσοῦτο κατ᾽ αὐτὴν ὑπάρχει πλῆϑος 
ὥστε ἔϑνη πολλὰ νομάδα βίον ἡρημένα δύνασϑαι 
καλῶς διατρέφεσθαι, σίτου μὲν μὴ προσδεόμενα, 
τῇ δ᾽ ἀπὸ τούτων δαψιλείᾳ χορηγούμενα. ϑηρίων 
τὸ πλῆϑος ἀλκίμων ἡ προσορίξουσα τῇ Συρίᾳ τρέφει" 15 

καὶ γὰρ λέοντας καὶ παρδάλεις ἐν αὐτῇ πολλῷ πλεί- 
ονας καὶ μείξους καὶ ταῖς ἀλκαῖς διαφόρους πεφυ- 

κέναι ἥπερ ἐν τῇ Διβύῃ συμβέβηκε" πρὸς δὲ τούτοις 
oí καλούμενον Βαβυλώνιοι τίγρεις. φέρει δὲ καὶ 
ξῷα διφυῆ καὶ μεμιγμένα ταῖς ἰδέαις, ὧν αἵ μὲν 30 
ὀνομαξόμεναι στρουϑοκάμηλοι περιειλήφασι voto τύ- 

ποις μίγματα χηνῶν καὶ καμήλων ἀκολούϑως τῇ 
προσηγορίᾳ. τὸ μὲν γὰρ μέγεϑος ἔχουσι νεογενεῖ 

καμήλῳ παραπλήσιον, τὰς ὃὲ κεφαλὰς πεφρικυίας 
ϑοιξὶ λεπταῖς, τοὺς δ᾽ ὀφθαλμοὺς μεγάλους καὶ κατὰ 35 

τὴν χρόαν μέλανας, ἀπαραλλάκτους κατὰ τὸν τύπον 

1 τὸ διατηκόμενον Wesseling, τὸ om. D, διὰ τὸ τηκό- 
μενον CF ὑπὸ Dindorf, ἀπὸ libri 2 συρρεῖν CF 
ἁρμὰς D 18 πρὸς — τέγρεις f. del. 22 χηνῶν] πτη- 
vov Rhod. 24 πεφρικυέας Cobet, πεφυκυίας libri. 
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καὶ τὸ χρῶμα volg τῶν καμήλων. μακροτράχηλον 4 
δ᾽ ὑπάρχον ῥύγχος ἔχει βραχὺ παντελῶς καὶ εἰς 
ὀξὺ συνηγμένον. ἐπτέρωται δὲ ταρσοῖς μαλακοῖς 
[καὶ] τετριχωμένοις, καὶ δυσὶ σκέλεσι στηριξόμενον 

5 καὶ ποσὶ διχήλοις χερσαῖον ἅμα φαίνεται καὶ πτηνόν. 
διὰ δὲ τὸ βάρος οὐ δυνάμενον ἐξᾶραι καὶ πέτεσϑαι ὅ 
κατὰ τῆς γῆς ὠκέως ἀκροβατεῖ, καὶ διωκόμενον ὑπὸ 
τῶν ἱππέων τοῖς ποσὶ τοὺς ὑποπίπτοντας Aífovc 

οὕτως εὐτόνως ἀποσφενδονᾷ πρὸς τοὺς διώκοντας 
10 ὥστε πολλάκις καρτεραῖς πληγαῖς αὐτοὺς περιπίπτειν. 

ἐπειδὰν δὲ περικατάληπτον ἧ, τὴν κεφαλὴν εἴς τινα 
ϑάμνον ἢ τοιαύτην δκέπην ἀποκρύπτεται, οὐχ, ὡς 
οἴονταί τινες, ἀφροσύνῃ καὶ νωϑρότητι ψυχῆς διὰ 
τὸ μὴ βλέπειν ἑτέρους μηδ᾽ αὐτὸ βλέπεσθαι δια- 

15 λαμβάνον ὑφ᾽ ἑτέρων, ἀλλὰ διὰ τὸ τοῦ σώματος 

ἔχειν τοῦτο τὸ μέρος ἀσϑενέστατον σκέπην αὑτῷ 

πρὸς σωτηρίαν περιποιεῖ. ἀγαϑὴ γὰρ ἡ φύσις Óu- T 

168 δάσκαλος ἅπασι τοῖς ξῴοις πρὸς διατήρησιν οὐ 

μόνον ἑαυτῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν γεννωμένων, διὰ τῆς 
80 συγγενοῦς φιλοξωίας τὰς διαδοχὰς εἰς ἀΐδιον ἄγουδα 

διαμονῆς κύκλον. αἷ δὲ καλούμεναι καμηλοπαρδά- 51 
λεις τὴν [μὲν] μίξιν ἀμφοτέρων ἔχουσι τῶν ἐν τῇ 
προσηγορίᾳ περιξιλημμένων ξῴων. τῷ μὲν γὰρ 
μεγέϑει μικρότεραι τῶν καμήλων εἰσὶ καὶ βραχυ- 

38 τραχηλότεραι, τὴν δὲ κεφαλὴν καὶ τὴν τῶν ὀμμάτων 
διάϑεσιν παρδάλει παρεμφερεῖς διατετύπωνται" τὸ 

Θυ 

8 μαλακῶς fort. 4 καὶ om. CD; καὶ μαλακοῖς F 12 
ἢ] τινα add. D 17 περιποιεῖν vulg., περιποιοῦν Reiske 
20 διαδοχὰς] διαμονὰς DF 21 διαμονῆς} διαδοχῆς OC 
καμηλοπάρδεις D 22 uiv del. Dind. 246 παρεμφερεῖ C, 
προσεμφερῆ D, corr. Hertlein. 
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0b κατὰ τὴν ῥάχιν κύρτωμα παρεμφερὲς ἔχουσαι 
καμήλῳ, τῷ χρώματι καὶ τῇ τριχώδει παρδάλεσιν 
ἐοίκασιν ὁμοέως δὲ καὶ τὴν οὐρὰν μακρὰν ἔχουσαε 

ὁ τὴν τοῦ ϑηρίου φύσιν ἀποτυποῦνται. γίνονται ὃ 
καὶ τραγέλαφοι καὶ βούβαλοι καὶ ἄλλα πλείω γένη 5 
δίμορφα ξῴων καὶ τὴν σύνθεσιν ἐκ τῶν πλεῖστον 
τὴν φύσιν κεχωρισμένων ἔχοντα, περὶ ὧν τὰ κατὰ 

8 μέρος μακρὸν ἂν εἴη γράφειν. δοκεῖ γὰρ ἡ συνεγ- 
γίξουσα χώρα τῇ μεσημβρίᾳ τὴν ἀφ᾽ ἡλίου δύναμιν 
ξωτικωτάτην οὖσαν πολλὴν ἐμπνεῖσϑαι, καὶ διὰ το 
τοῦτο πολλῶν καὶ ποικίλων, ἔτι ὃὲ καλῶν toov 

4 φύσεις γεννᾶν. διὰ δὲ τὰς αὐτὰς αἰτίας κατὰ μὲν 

τὴν Αἴγυπτον τούς τε κροχοδείλους φύεσϑαι καὶ 
τοὺς ποταμέους ἵππους, κατὰ ὃδ τὴν Αἰθιοπίαν καὶ 
τὴν τῆς Διβύης ἔρημον ἐλεφάντων vs πλῆϑος καὶ τ 

παντοδαπῶν ὄφεών vs καὶ τῶν ἄλλων ϑηορίων καὶ 
δρακόντων ἐξηλλαγμένων τοῖς τε μεγέϑεσι καὶ ταῖς 
ἀλκαῖς, ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς περὶ τὴν ᾿Ινδικὴν ἐλέ- 
φαντας, ὑπερβάλλοντας τοῖς v5 ὕγκοις καὶ πλήϑεσιν, 
ἔτι δὲ ταῖς ἀλκαῖο. 80 

52 Οὐ μόνον δ᾽ iy ταύταις ταῖς χώραις ζῷα ysv- 
νᾶται ταῖς ἰδέαις ἐξηλλαγμένα διὰ τὴν ἀφ᾽ ἡλίου 

συνεργίαν καὶ δύναμιν, ἀλλὰ καὶ λίθων παντοίων 
ἐκφύσεις διάφοροι ταῖς χρόαις καὶ ταῖς λαμπρότησι 

2 διαφανεῖρ. τοὺρ γὰρ κρυστάλλους λίϑους ἔχειν τὴν 25 

σύστασιν ἐξ ὕδατος καϑαροῦ παγέντος οὐχ ὑπὸ ψύ- 
χους, ἀλλ᾽ ὑπὸ ϑείου πυρὸς δυνάμεως, 0v ἣν ἀσή- 
πτους μὲν αὐτοὺς διαμένειν, βαφῆναι δὲ πολυμόρφως 

7 τῇ φύσει TI 28 πολυμόρφῳ Reiske. 
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ἀναϑυμιάσει πνεύματος. σμαράγδους γὰρ καὶ τὰ 8 
καλούμενα βηρύλλια κατὰ τὰς ἐν τοῖς χαλκουργείοις 

μεταλλείας γινόμενα διὰ τὴν ἀπὸ τῶν ϑείων βαφὴν 

καὶ σύνδεσιν συγχρῴξεσϑαι, τοὺς δὲ χρυδολίϑους 
164 ὑπὸ καπνώδους ἀναθυμιάσεως ἡλίου ϑερμότητι φυ- 

6 ομένους λέγουσι τυγχάνειν τούτου τοῦ χρώματος. 

διὸ καὶ τοὺς ὀνομαξομένους ψευδοχρύσους κατα- 4 

σκευάξεσϑαι διὰ τοῦ ϑνητοῦ καὶ ὑπ᾽ ἀνθρώπων γε- 
γονότος πυρὸς βαπτομένων τῶν κρυστάλλων. τὰς 

10 08 τῶν ἀνθράκων φύσεις φωτὺς δύναμιν ἐμπιλη- 
ϑεῖσαν τῇ πήξει φασὶν ἀποτελεῖν τῷ μᾶλλον καὶ 
ἧττον τὰς ἔν αὐτοῖς διαφοράς. παραπλησίως δὲ 5 

καὶ τὰς τῶν ὀρνέων μορφὰς ἐπιχρώξεσϑαι, τὰς μὲν 
ὁλοπορφύρους φαινομένας, τὰς δὲ κατὰ μέρος παν- 

16 τοίαις χρόαις διειλημμένας" τὰ μὲν γὰρ φλόγινα, 

τὰ δὲ κροχώδη, τινὰ δὲ σμαραγδίξοντα, πολλὰ δὲ 
χρυσοειδῆῇ φαίνεσϑαι κατὰ τὰς πρὸς τὸ φῶς ἐγκλί- 
σεις αὐτῶν, καὶ καϑόλου πολνειδεῖς καὶ δυσερμη- 

ψεύτους ἀποτελεῖσθαι χρόας ὕπερ καὶ ἐπὶ τῆς κατ᾽ 

20 οὐρανὸν ἴριδος ὁρᾶσϑαι γινόμενον ὑπὸ τοῦ περὶ 

τὸν ἥλιον φωτός. ἐκ δὲ τούτων τοὺς φυσιολόγους 6 

συλλογιξομένους ἀποφαίνεσθαι διότι καὶ τὴν ἄνω- 

95v τῆς τῶν προειρημένων ἐκφύσεως ποικιλίαν ἔβα- 

ψὲν ὃ συγγενὴς ϑερμασία, συνεργήσαντος ἡλίου 
35 τοῦ ξωοποιοῦντος τὰς ἑκάστων μορφάς. καϑόλου 1 

δὲ καὶ τῆς περὶ τὰ ἄνθη διαφορᾶς τῆς χρόας καὶ 

ὅ ϑερμότητος CF' φυομένης conicio  ψευδοχρυσο- 
λίϑους Salmasius 9 τὰς --- φύσεις] ταῖς --- φύσεσι conicio 
11 φασὶν Rhod., φύσιν codices τῷ] καὶ τῷ Reiske 20 
ἴριος D 28 τῆς del. et ἐκ φύσεως leg. Reiske. 
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τῆς τῆς γῆς ποικιλίας τοῦτον ὑπάρχειν αἴτιον καὶ 

δημιουργόν᾽ οὗ τὴν φυσικὴν ἐνέργειαν τὰς ϑνητὰς 
τέχνας μιμησαμένας βάπτειν ἕκαστα καὶ ποικίλλειν, 
μαϑητρίας γενομένας τῆς φύσεως. τὰ μὲν γὰρ χρώ- 

ματα τὸ φῶς ἀπεργάξεσθαι, τὰς δὲ ὀσμὰς τῶν καρ- 5 
πῶν καὶ τὰς ἰδιότητας τῶν χυλῶν, ἔτι δὲ τὰ μεγέϑη 
τῶν ξώων καὶ τὰς ἑκάστου διαϑέσεις, πρὸς δὲ τού- 

τοις τὰς τῆς γῆς ἰδιότητας, γεννᾶν τὴν περὶ τὸν 

ἥλιον θερμασίαν, εἰς πολυτραφῆ χώραν καὶ γόνι- 

μον ὕδωρ ἐνθάλπουσαν καὶ δημιουργὸν γινομένην 10 
τῆς ἑκάστου φύσεως. διόπερ οὔτε ἡ Παρία λύγδος 

᾿ ἄλλη ϑαυμαξομένη πέτρα τοῖς ᾿ἡραβίοις λύϑοις 
ἐξισωϑῆναι δύναται, ὧν λαμπροτάτη μὲν ἡ λευ- 
κότης, βαρύτατος δὲ ὁ σταϑμός, ἡ δὲ λειότης ὑπερ- 
βολὴν ἑτέροις οὐκ ἀπολείπουσα. αἰτία δὲ τῆς χώρας 15 
τῆς κατὰ μέρος ἰδιότητος, καθάπερ προεῖπον, ἡ περὶ 
τὸν ἥλιον δύναμις, ϑερμασίᾳ μὲν πήξασα, ξηρότητι 165 

δ8 δὲ πιλήσασα, φέγγει δὲ λαμπρύνασα. διὸ καὶ τὸ 

rto 

e 

τῶν ὀρνέων γένος πλείστης ϑερμασίας κεκοινωνηκὸς 
ἐγένετο διὰ μὲν τὴν κουφότητα πτηνόν, διὰ δὲ τὴν 90 
ἀφ᾽ ἡλίου συνεργίαν ποικίλον, καὶ μάλιστα κατὰ" 

τὰς προκειμένας ἡλίῳ χώρας. ἡ μὲν γὰρ Βαβυλωνία 
ταώνων ἐκτρέφει πλῆϑος παντοίαις χρόαις ἐπηνϑι- 
σμένων, αἵ δὲ τῆς Συρίας ἐσχατιαὶ. ψιττακοὺς καὶ 
πορφυρίωνας καὶ μελεαγρίδας καὶ ἄλλας ξῴων ἰδίας 36 

φύσεις τοῖς χρώμασι καὶ ποικίλας συγκρίσεις. ὁ δ᾽ 
αὐτὸς λόγος καὶ κατὰ τὰς ἄλλας χώρας τῆς γῆς τὰς 
κατὰ τὴν ὁμοίαν κρᾶσιν κειμένας, λέγω δ᾽ ᾿Ινδικὴν 

1 τῆς τῆς] τὰς τῆς vulg. 11 λέγδος Il, Axw D, 
λέθος AB — 22 ἡλίου] 25 ἄλλων F' 41 τὰς τῆς γῆς D. 
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καὶ τὴν Ἐρυϑρὰν ϑάλατταν. ἔτι δὲ AíiQuoxíev καί 
τινα μέρη τῆς Διβύης. ἀλλὰ τῆς μὲν πρὸς ἀνατολὰς 4 
κεκλιμένης πιοτέρας οὔσης εὐγενέστερα καὶ μείζονα 
φύεται Gc τῆς δ᾽ ἄλλης ἀεὶ κατὰ τὸν τῆς ἀρετῆρ 

5 λόγον ἕκαστα ταῖς διαϑέσεσι γεννᾶται. ὁμοίως δὲ 5 

καὶ τῶν δένδρων οἵ φοίνικες κατὰ μὲν τὴν Διβύην 
αὐχμηροὺς καὶ μικροὺς ἐχφέρουσι καρπούς, τῆς δὲ 
Συρίας κατὰ μὲν τὴν Κοίλην οἵ καρυωτοὶ προσαγο- 

ρευόμενοι γεννῶνται, διάφοροι κατά vs τὴν γλυ- 

10 κύτητα καὶ τὸ μέγεϑος, ἔτι δὲ τοὺς χυμούς. τούτων 6 
δὲ πολλῷ μείξους κατὰ τὴν ᾿Αραβίαν καὶ τὴν Βαβυ- 
λωνίαν ὁρᾶν ἔστι γινομένους, κατὰ μὲν τὸ μέγεϑος 
PE δακτύλων ὄντας, τῇ δὲ χρόᾳ τοὺς μὲν μηλίνους, 
τοὺς δὲ φοινικοῦς. ἐνίους δὲ πορφυρίξοντας᾽ ὥσϑ᾽ 

15 ὑπ’ αὐτῶν ἅμα καὶ τὴν ὄψιν τέρπεσϑαι καὶ τὴν 
γεῦσιν ψυχαγωγεῖσϑαι. τὰ δὲ στελέχη τῶν φοινίκων 
τὸ μὲν μῆκος ἀέριον ἔχει, τὴν δὲ περιφέρειαν ψιλὴν 
πανταχόϑεν μέχρι τῆς κορυφῆς. ἀκρόχομα δ᾽ ὄντα 7 
διαφόρους ἔχει τὰς ἀπὸ τῆς κόμης διαϑέσειρ᾽ τὰ 

20 μὲν γὰρ πάντῃ τοὺς ῥάδικας ἔχει περικεχυμένουρ, 

καὶ κατὰ μέσον ἔκ τινος περιρραγέντος φλοιοῦ βο- 
| τρυώδη καρπὸν ἀνίησι, và δὲ ἐφ᾽ ὃν μέρος ἔχοντα 
| κεκλιμέναρ τὰς ἐπὶ τῆς κορυφῆς κόμας σχηματισμὸν 

166 ἀποτελεῖ λαμπάδος ἀπαιϑυσσομένης. ἔνια δ᾽ ἐπ᾽ 
β 45 ἀμφότερα τὰ μέρη περικλώμενα καὶ διπλῇ τῇ κατα- 
β ϑέσει τῶν κλάδων ἀμφίχαιτα γινόμενα γραφικὴν 

ἀποτελεῖ τὴν πρόσοψιν. 
Τῆς δ᾽ ὕλης ᾿Δἀραβίας τὴν μὲν ἐπὶ μεσημβρίαν 54 

8 μειμένηρ CF 1 πικροὺς OC 11 ὑψιλὴν C, ὑψη- 
λὴν D 29 ὑφ᾽ CF. 
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νεύουσαν εὐδαίμονα προσαγορεύουσι, τὴν δ᾽ évào- 
τέρω κειμένην νέμεται πλῆϑος ᾿ἀράβων νομάδων 
καὶ σκηνίτην βίον ἡρημένων. οὗτοι δὲ ϑρεμματοτρο- 
φοῦντες ἀγέλας μεγάλας βοσκημάτων ἑναυλίζξονται 

πεδίοις ἀμετρήτοις. ἡ δ᾽ ἀνὰ μέδον ταύτης vs καὶ 
τῆς εὐδαίμονος ᾿Αραβίας ἔρημος καὶ ἄνυδρός ἐστι, 

καϑάπερ προείρηται" τὰ δὲ πρὸς δυσμὰς μέρη κε- 
κλιμένα τῆς ᾿Δραβίας διείληπται πεδίοις ἁμμώδεσιν 
ἀερίοις τὸ μέγεϑος, δι᾽ ὧν οἵ τὰς ὁδοιπορίας ποι- 

ούμενοι καϑάπερ oí ἐν τοῖς πελάγεσι πρὸς τὰς ἀπὸ 

τῶν ἄρκτων σημασίας τὴν διέξοδον ποιοῦνται. τὸ δ᾽ 
ὑπολειπόμενον μέρος τῆς ᾿Δραβίας τὸ πρὸς τὴν Συ- 
ρίαν κεκλιμένον πλήϑει γεωργῶν καὶ παντοδαπῶν 
ἐμπόρων, οἵ διὰ τὰς τῶν φορτίων εὐκαίρους ἀντι- 
δόσεις τὰ παρ᾽ ἀμφοτέροις σπανίζοντα πρὸς δα- ιὖ 

ψίλειαν τῶν χρησίμων διορϑοῦνται. ἡ δὲ παρὰ 
τὸν ὠκεανὸν oaa κεῖται μὲν ὑπεράνω τῆς εὐ- 
δαίμονος, ποταμοῖς ὃὲ πολλοῖς καὶ μεγάλοις διει- 
λημμένη πολλοὺς ποιεῖ τόπους λιμνάξοντας καὶ 
μεγάλων ἑλῶν περιμέτρους. τοῖς δ᾽ ἐκ τῶν ποτα- 30 
μῶν ἐπακτοῖς ὕδασι καὶ τοῖς ἐκ τῶν ϑερινῶν ὄμ- 

βρων γινομένοις ἀρδεύοντες πολλὴν χώραν, καὶ δι- 

πλοῦς καρποὺς λαμβάνουσι. τρέφει ὃὲ Ó τόπος 
οὗτος ἐλεφάντων ἀγέλας καὶ ἄλλα ξῷα κητώδη 
χερσαῖα [ϑηρία)] καὶ δίμορφα, ταῖς ἰδέαις ἐξηλλαγ- 36 
μένα᾽ πρὸς δὲ τούτοις ϑρεμμάτων παντοδαπῶν 
πλήϑει, καὶ μάλιστα βοῶν καὶ προβάτων τῶν τὰς 

6 μεγάλας καὶ παχείας ἐχόντων οὐράς. πλεῖστα δὲ 

ro σι 

e 

μι e 

i» 

σι 

4 ἀγέλαις μεγάλαις TI 10 ἀπὸ om. D 26 ϑηρία 
om. E. 
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καὶ διαφορώτατα γένη καμήλων τρέφει. τῶν τε 

ψιλῶν xal δασέων καὶ διπλοῦν ἀνατεταχότων τὸ 

κατὰ τὴν ῥάχιν κύρτωμα καὶ διὰ τοῦτο διτύλων 
ὀνομαξομένων, ὧν αἵ μὲν γάλα παρεχόμεναι καὶ 

5 χρεοφαγούμεναι πολλὴν παρέχονται τοῖς ἐγχωρίοις 
δαψίλειαν, αἱ δὲ πρὸς νωτοφορίαν ἠδκημέναι πυρῶν 

μὲν ἀνὰ δέκα μεδίμνους νωτοφοροῦσιν, ἀνθρώπους 

.Ó& κατακειμένους ἐπὶ κλίνης πέντε βαστάξουσιν" αἱ 
ὃὲ ἀνάκωλοι καὶ λαγαραὶ ταῖς συστάσεσι δρομάδες 

10 εἰσί, καὶ διατείνουσι πλεῖστον ὁδοῦ μῆκος, καὶ 
μάλιστα πρὸς τὰς διὰ τῆς ἀνύδρου καὶ ἐρήμου συν- 

167 τελουμένας ὁδοιπορίας. αἵ δ᾽ αὐταὶ καὶ κατὰ τοὺς 1 
πολέμους εἰς τὰς μάχας ἔχουσαι τοξότας. ἄγονται 

δύο ἀντικαϑημένους ἀλλήλοις ἀντινώτους" τούτων 

15 δὲ ὁ μὲν τοὺς κατὰ πρόσωπον ἀπαντῶντας, ὁ δὲ : 

τοὺς ἐπιδιώκοντας ἀμύνεται. περὶ μὲν οὖν τῆς ῖ 
᾿Δραβίας καὶ τῶν ἐν αὐτῇ φυομένων εἰ καὶ πεπλεο- 
νάχαμεν, ἀλλ᾽ οὖν πολλὰ τοῖς φιλαναγνωστοῦσι 
πρὸς φιληκοΐαν ἀπηγγέλκαμεν. 

30 Περὶ δὲ τῆς κατὰ τὸν ὠκεανὸν εὑρεϑείσης Db 
νήσου κατὰ τὴν μεσημβρίαν καὶ τῶν κατ᾽ αὐτὴν 
παραδοξολογουμένων πειρασόμεϑα συντόμως διελ- 

θεῖν, προεκϑέμενοι τὰς αἰτίας τῆς εὑρέσεως ἀκριβῶς. 
᾿Ιαμβοῦλος ἦν ἐκ παίδων παιδείαν ἐξηλωκώς, μετὰ 2 

35 δὲ τὴν τοῦ πατρὸς τελευτὴν ὄντος ἐμπόρου καὶ αὐτὸς 
ἔδωκεν ἑαυτὸν ἐπὶ τὴν ἐμπορίαν. ἀναβαίνων δὲ 
διὰ τῆς ᾿ἀραβίας ἐπὶ τὴν ἀρωματοφόρον ὑπό τινῶν 
λῃστῶν συνελήφϑη μετὰ τῶν συνοδοιπόρων. τὸ 

11 πρὸς τὰς διὰ τῆς] διὰ τῆς πρὸς Ὁ συντελουμένης D. 

DiopoRvs I. 17 
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uiv οὖν πρῶτον μετά τινος τῶν συνεαλωκότων 
ἀπεδείχϑη νομεύς, ὕστερον δ᾽ ὑπό τινων Αὐϑιόπων 
μετὰ ταῦ συνόντος λῃστευϑεὶς ἀπήχϑη πρὸς τὴν 

παραϑαλάττιον τῆς Αἰϑιοπίας. οὗτοι δὲ συνηρπά- 
yy6av εἰς καϑαρμὸν τῆς χώρας. ὄντες ἀλλοεϑνεῖς. 

νόμιμον γὰρ ἦν τοῖς τῇδε κατοικοῦσιν Αἰθίοψι παρα- 
δεδομένον ἐκ παλαιῶν χρόνων, χρησμοῖς ϑεῶν κε- 
κυρωμένον, διὰ γενεῶν μὲν εἴκοσιν, ἐτῶν δ᾽ ἕξακο- 
σίων, τῆς γενεᾶς ἀριϑμουμένης τριακονταετοῦς" 
τοῦ δὲ καϑαρμοῦ γινομένου δυσὶν ἀνθρώποις ἦν 

αὐτοῖς πλοιάριον κατεσκευασμένον τῷ μεγέϑει σύμ- 

μετρον, τούς τ᾽ ἐν τῇ ϑαλάττῃ χειμῶνας ἀναφέρειν 
ἰσχῦον χαὶ ῥᾳδίως ὑπὸ δυοῖν ἀνθρώπων ὑὕπη- 
ρθετεῖσϑαι δυνάμενον" εἰς δὲ τοῦτο τροφὴν δυσὶν 
ἀνθρώποις ἱχανὴν εἰς ἕξ μῆνας ἐνθέμενοι, καὶ τοὺς 

ἄνδρας ἐμβιβάσαντες. προσέταττον ἀνάγεσϑαι κατὰ 
τὸν χρησμόν. πλεῖν δὲ διεκελεύοντο πρὸς τὴν με- 

σημβρίαν᾽ ἥξειν γὰρ αὐτοὺς εἰς νῆσον εὐδαίμονα 

καὶ ἐπιεικεῖς ἀνθρώπους, παρ᾽ οἷς μακαρίως ξήσε- 

όϑαι. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ἑαυτῶν ἔϑνος ἔφασαν, ἐὰν 
μὲν οἵ πεμφϑέντες εἰς τὴν νῆσον διασωθῶσιν, ἕξα- 
κοσίων ἐτῶν εἰρήνης καὶ βίου κατὰ πᾶν εὐδαίμονος 
ἀπολαύδειν' εἰ δὲ καταπλαγέντες τὸ μῆκος τοῦ 
πελάγους εἰς τοὐπίσω ποιήδονται τὸν πλοῦν, ὡς 

ἀσεβεῖς καὶ λυμεῶνας ὅλου τοῦ ἔϑνους τιμωρίαις 25 
περιπεσεῖσϑαι ταῖς μεγίσταις. τοὺς μὲν οὖν “ὐϑίοπάς 
φασι μεγάλην πανήγυριν ἀγαγεῖν παρὰ τὴν ϑάλατ-168 
ταν, καὶ ϑυσίας μεγαλοπρεπεῖς ἐπιτελέδσαντας κατα- 

6 τήνδε. D | 9 τριάκοντ᾽ ἕτη DF 12 τ δ᾽ CF 
27 μεγάλην φασὶ vulg. 



II 55. 56. 259 

στέψαι τοὺς σκεψομένους xol καϑαρμὸν ποιησομένους 
τοῦ ἔϑνους ἐξαποστεῖλαι. τούτους δὲ πλεύσαντας 6 

πέλαγος μέγα καὶ χειμασϑέντας ἐν μησὶ τέτταρσι 
προδενεχϑῆναι τῇ προσημανϑείσῃ vijoo, στρογγύλῃ 

5 μὲν ὑπαρχούσῃ τῷ σχήματι, τὴν δὲ περίμετρον 
ἐχούσῃ σταδίων ὡς πεντακισχιλίων. ἤδη δ᾽ αὐτῶν 50 
ἐγγιξόντων τῇ νήσῳ τῶν ἐγχωρίων τινὰς ἀπαντή- 
σαντας καταγαγεῖν τὸ σκάφος" τοὺς δὲ κατὰ τὴν 

νῆσον συνδραμόντας ϑαυμάξειν μὲν τὸν τῶν ξένων 
10 κατάπλουν, προσενεχϑῆναι δὲ αὐτοῖς ἐπιεικῶς καὶ 

μεταδιδόναι τῶν παρ᾽ αὐτοῖς χρησίμων. εἶναι δὲ 
τοὺς τὴν νῆσον οἰχοῦντας ταῖς τε τῶν σωμάτων 

ἐδιότησι καὶ volo ἀγωγαῖς πολὺ διαλλάττοντας τῶν 

κατὰ τὴν ἡμετέραν οἰκουμένην᾽ πάντας μὲν γὰρ 
15 παραπλησίους εἶναι τοῖς ἀναπλάσμασι τῶν σωμάτων, 

καὶ κατὰ τὸ μέγεϑος ὑπεράγειν τοὺς τέτταρας πήχεις, 
τὰ δὲ ὀστᾶ τοῦ σώματος ἔχειν ἐπὶ ποσὸν χαμπτό- 
μενα καὶ πάλιν ἀποκαϑιστάμενα παραπλησίως τοῖς 

νευρώδεσι τόποις. εἶναι ὃὲ τοῖς σώμασιν ἁπαλοὺς 

30 μὲν καϑ' ὑπερβολήν, εὐτονωτέρους δὲ πολὺ τῶν 
παρ᾽ ἡμῖν: δραξαμένων γὰρ αὐτῶν ταῖς χερσὶν 
ὁδηποτοῦν μηδένα δύνασϑαι τὸ τοῖς δακτύλοις 

περιληφϑὲν ἐχτρέψαι. τρίχας δ᾽ ἁπλῶς μηδαμῇ τοῦ 
σώματος ἔχειν πλὴν ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ ὀφρύσι καὶ 

25 βλεφάροις, ἔτι δὲ καὶ πώγωνι, τὰ δὲ ἄλλα μέρη τοῦ 
σώματος οὕτω λεῖα ὥστε μηδὲ τὸν ἐλάχιστον χνοῦν 
ἐν τῷ σώματι φαίνεσϑαι. εἶναι δὲ καὶ τῷ κάλλει 4 
διαπρεπεῖς καὶ ταῖς ἄλλαις περιγραφαῖς τοῦ σώματος 

1 ποιησαμένους vulg. 12 τε om. vulg. 928 μηδαμοῦ Κ᾽ 
28 τοῦ c. περιγραφαῖς vulg. 
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εὐρύϑμους. καὶ τὰ uiv τῆς ἀκοῆς τρήματα πολὺ 
τῶν παρ᾽ ἡμῖν ἔχειν εὐρυχωρέστερα, καὶ καϑάπερ 

5 ἐπιγλωττίδας αὐτοῖς ἐκπεφυκέναι. ἴδιον δέ τι καὶ 

περὶ τὴν γλῶτταν αὐτοὺς ἔχειν, τὸ μὲν φυσικῶς 
αὐτοῖς συγγεγενημένον. τὸ δ᾽ ἐξ ἐπινοίας φιλο- δ 
τεχνούμενον᾽ δίπτυχον μὲν γὰρ αὐτοὺς ἔχειν τὴν 

γλῶτταν ἐπὶ ποσόν, τὰ δ᾽ ἐνδοτέρω προσδιαιρεῖν, 
6 ὥστε διπλῆν αὐτὴν γίνεσϑαι μέχρι τῆς ῥίζης. διὸ 

e3 

καὶ ποικιλωτάτους αὐτοὺς εἶναι [xol] ταῖς φωναῖς οὐ 

μόνον πᾶσαν ἀνθρωπίνην καὶ διηρϑρωμένην διά- τὸ 
λεκτον μιμουμένους, ἀλλὰ καὶ τὰς τῶν ὀρνέων 
πολυφωνίας, καὶ καϑόλον πᾶσαν ἤχου ἰδιότητα 
προΐεσθαι" τὸ δὲ πάντων παραδοξότατον, ἅμα πρὸς 
δύο τῶν ἐντυγχανόντων λαλεῖν ἐντελῶς. ἀποκρινο- 

μένους τε καὶ ταῖς ὑποκειμέναις περιστάσεσιν οἰκείως 15 
ὁμιλοῦντας" τῇ μὲν γὰρ ἕτέρᾳ πτυχὶ πρὸς τὸν ἕνα, 
τῇ δ᾽ ἄλλῃ πάλιν ὁμοίως πρὸς τὸν ἕτερον διαλέγε- 169 

σϑαι. εὐκρατότατον δ᾽ εἶναι τὸν ἀέρα παρ᾽ αὐτοῖς, 
ὡς ἂν κατὰ τὸν ἰσημερινὸν οἰκοῦντας. καὶ μήϑ᾽ 
ὑπὸ καύματος μήϑ᾽ ὑπὸ ψύχους ἐνοχλουμένους. καὶ so 
τὰς ὀπώρας δὲ παρ᾽ αὐτοῖς παρ᾽ ὅλον τὸν ἐνιαυτὸν 

" ἀκμάξειν, ὥσπερ καὶ ὁ ποιητής φησιν 
ὄχνη ἐπ᾽ ὄχνῃ γηράσκει, μῆλον δ᾽ ἐπὶ μήλῳ, 
αὐτὰρ ἐπὶ σταφυλῇ σταφυλή, σῦκον δ᾽ ἐπὶ σύκῳ. 

εἶναι δὲ διὰ παντὸς παρ᾽ αὐτοῖς τὴν ἡμέραν ἴσην τῇ 25 
vuxt(, καὶ κατὰ τὸ μέσον τῆς ἡμέρας μὴ γένεσϑαι 

1 ἀκοῆς] δινὸΣ C 17 προσδιαιρεῖν Schüfer, πρὸς διαί- 
ρεσιν libri 9 καὶ delevi, ταῖς φωναῖς καὶ Schüfer 15 περι- 
στάσεσιν] περιστάσεσι καὶ Ο 17 ὁμοίως om. D 18 εὐκρα- 
τότερον CD 921 ὀπώρας] ὥρας DF. 
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παρ᾽ αὐτοῖς σκιὰν μηδενὸς διὰ τὸ κατὰ κορυφὴν 

εἶναι τὸν ἥλιον. βιοῦν δ᾽ αὐτοὺς κατὰ συγγενείας δ1 
καὶ συστήματα, συνηγμένων τῶν οἰκείων οὐ πλει- 
óvov ἢ τετρακοσίων" τούτους δ᾽ ἐν τοῖς λειμῶσι 

5 διαξῆν, πολλὰ τῆς χώρας ἐχούσης πρὸς διατροφήν" 

διὰ γὰρ τὴν ἀρετὴν τῆς νήσου καὶ τὴν εὐχρασίαν 

τοῦ ἀέρος γεννᾶσθαι τροφὰς αὐτομάτους πλείους 
τῶν ἱκανῶν. φύεσϑαι γὰρ παρ᾽ αὐτοῖς κάλαμον : 
πολύν, φέροντα καρπὸν δαψιλῆ, παρεμφερῆ τοῖς 

19 λευκοῖς ὀρόβοις. τοῦτον οὖν συναγαγόντες βρέ- 
χουσιν ἐν ὕδατι ϑερμῷ, μέχρι ἂν τὸ μέγεϑος σχῶ- 
σιν ὡς ὠοῦ περιστερᾶς" ἔπειτα συνϑλάσαντες καὶ 

τρέψαντες ἐμπείρως ταῖς χερσὶ διαπλάττουσιν ἄρτους, 
oUc ὀπτήσαντες σιτοῦνται διαφόρους ὄντας τῇ γλυ- 

15 κύτητι. εἶναι δὲ καὶ πηγὰς ὑδάτων δαψιλεῖς, τὰς 
μὲν ϑερμῶν εἰς λουτρὰ καὶ κόπων ἀφαίρεσιν εὐϑέ- 
τους, τὰς δὲ ψυχρῶν τῇ γλυκύτητι διαφόρους καὶ 
πρὸς ὑγίειαν συνεργεῖν δυναμένας. ὑπάρχειν δὲ 
παρ᾽ αὐτοῖς καὶ παιδείας πάδης ἐπιμέλειαν, μάλιστα 

20 δὲ ἀστρολογίας" γράμμασί τε αὐτοὺς χρῆσϑαι κατὰ 4 
μὲν τὴν δύναμιν τῶν σημαινόντων εἴκοσι καὶ ὀχτὼ 
τὸν ἀριϑμόν, κατὰ δὲ τοὺς χαρακτῆρας ἑπτά, ὧν 
ἕχαστον τετραχῶς μετασχηματίξεσϑαι. γράφουσι δὲ 
τοὺς στίχους οὐκ εἰς τὸ πλάγιον ἐχτείνοντερ, ὥσπερ 

35 ἡμεῖς, ἀλλ᾽ ἄνωϑεν κάτω καταγράφοντες εἰς ὀρϑόν. 
πολυχρονίους δ᾽ εἶναι τοὺς ἀνθρώπους καϑ' ὑπερ- 

βολήν, ὡς ἂν ἄχρι τῶν πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν ἐτῶν 

11 ἔχωσι C 21 σημαινομένων Dind. 38 γράφουσι 
— 9b ὀρϑόν in omnibus codicibus post p. 262, 4 ἀπότομον 
scripta sunt: transposuit Wesseling 21 τῶν om.D. ἔτη D. 
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ξῶντας καὶ γινομένους ἀνόσους κατὰ τὸ πλεῖστον. 

δ τὸν δὲ πηρωϑέντα ἢ καϑόλου τι ἐλάττωμα ἔχοντα 
ἐν τῷ σώματι μεϑιστάνειν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ ξῆν ἀν- 
αγχάξουσι κατά τινα νόμον ἀπότομον. νόμιμον δ᾽ 

αὐτοῖς ἐστι ξῆν ἄχρι ἐτῶν ὡρισμένων, καὶ τὸν χρόνον 

τοῦτον ἐκπληρώσαντας ἑκουσίως μεταλλάττειν ἐξ- 
ηλλαγμένῳ ϑανάτῳ᾽ φύεσϑαι γὰρ παρ᾽ αὐτοῖς ἐδιο- 
φυῆ βοτάνην, ἐφ᾽ ἧς ὅταν τις κοιμηϑῇ. λεληϑότως 
καὶ προσηνῶς εἰς ὕπνον κατενεχϑεὶς ἀποϑνήσκει. 

58 γυναῖχας δὲ μὴ γαμεῖν, ἀλλὰ κοινὰς ἔχειν, καὶ τοὺς 10 
γεννηϑέντας παῖδας ὡς κοινοὺς τρέφοντας ἐπ᾽ ἴσης 110 

ἀγαπᾶν" νηπίων δ᾽ ὄντων αὐτῶν πολλάκιρ τὰς τρε- 

φούσας διαλλάττειν τὰ βρέφη, ὅπως μηδ᾽ αἷ μητέρες 
ἐπιγινώσκωσι τοὺς ἰδίους. διόπερ. μηδεμιᾶς παρ᾽ 
αὐτοῖς γινομένης φιλονιμίας ἀστασιάστους καὶ τὴν 15 

ὁμόνοιαν περὶ πλείστου ποιουμένους διατελεῖν. εἶναι 
δὲ παρ᾽ αὐτοῖς καὶ ξῷα, μικρὰ μὲν τοῖς μεγέϑεσι, 
παράδοξα δὲ τῇ φύσει τοῦ σώματος καὶ τῇ δυνάμει 
τοῦ αἵματορ᾽ εἶναι γὰρ αὐτὰ τῷ σχήματι στρογγύλα 
καὶ παρεμφερέστατα ταῖς χελώναις, τὴν δ᾽ ἐπι- 30 
φάνειαν δυσὶ γραμμαῖς μηλίναις κεχιασμένα, ἐφ᾽ 

ἑκάστης δὲ ἄκρας ἔχειν ὀφθαλμὸν καὶ στόμα" διὸ 
καὶ τέτταρσιν ὄμμασι βλέποντα καὶ τοῖς ἴσοις στό- 
μασι χρώμενα εἰς ἕνα φάρυγα συνάγειν τὰ σιτία, 
καὶ διὰ τούτον καταπινομένης τῆς τροφῆς εἰς μίαν 25 
κοιλίαν συρρεῖν ἅπαντα ὁμοίως δὲ τὰ σπλάγχνα 
καὶ τἄλλα τὰ ἐντὸς πάντα ἔχειν μοναχά. πόδας δὲ 
ὑποκεῖσθαι κύκλῳ τῆς περιφερείας πολλούς, δι’ ὧν 

Q 

to 

e 

, ,1 διφυῆ codices 9 καὶ προσηνῶς εἰς ABDE, καὶ 
ἀπόνως πρὸς cet. 
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« ὃν δύνασϑαι πορεύεαϑαι πρὸς ὃ ἂν μέρος βούληται. 
τὸ δ᾽ αἷμα τούτου τοῦ (oov ϑαυμάσιον ἔχειν δύνα- 4 
μιν᾽ πᾶν γὰρ τὸ διατμηϑὲν ἔμπνουν σῶμα κολλᾶν 
παραχρῆμα, κἂν ἀποκοπεῖσα χεὶρ ἢ ὅμοιον εἰπεῦν 

τύχῃ, δι᾽ αὐτοῦ κολλᾶσϑαι προσφάτου τῆς τομῆς 
οὔσης, καὶ τἄλλα δὲ μέρη τοῦ σώματος, ὅσα μὴ 
κυρίοις τόποις καὶ συνέχουσι τὸ ξῆν κατέχεται. ἕκα- 
στον δὲ τῶν συστημάτων τρέφειν ὄρνεον εὐμέγεϑες 
ἰδιάξον τῇ φύδει, καὶ διὰ τούτου πειράξεται τὰ 

10 νήπια τῶν βρεφῶν ποίας τινὰς ἔχει τὰς τῆς ψυχῆς 

διαϑέσεις᾽ ἀναλαμβάνουσι γὰρ αὐτὰ ἐπὶ τὰ ξῷα, 
καὶ τούτων πετομένων τὰ μὲν τὴν διὰ τοῦ ἀέρος 
φορὰν ὑπομένοντα τρέφουσι, τὰ δὲ περιναύτια γινό- 
μενα καὶ ϑάμβους πλῃρούμενα ῥίπτουσιν, ὡς οὔτε 

15 πολυχρόνια κωϑεστῶτα οὔτε τοῖς ἄλλοις τοῖς τῆς 

ψυχῆς λήμασιν ἀξιόλογα. ἑκάστου δὲ συστήματος ὁ 
πρεσβύτερος ἀεὶ τὴν ἡγεμονίαν ἔχει, καϑάπερ τις 

βασιλεύς, καὶ τούτῳ πάντες πείϑονται᾽ ὅταν δ᾽ ὃ 
πρῶτος τελέσας τὰ ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα ἔτη κατὰ 

20 τὸν νόμον ἀπαλλάξῃ ἑαυτὸν τοῦ ξῆν, ὃ μετὰ τοῦτον 
πρεσβύτατος διαδέχεται τὴν ἡγεμονίαν. ἡ δὲ περὶ 
τὴν νῆσον ϑάλαττα, ῥοώδης οὖσα καὶ μεγάλας 
ἀμπώτεις καὶ πλημύρας ποιουμένη, γλυκεῖα τὴν 
γεῦσιν καϑέστηκε. τῶν δὲ παρ᾽ ἡμῖν ἄστρων τὰς 

35 ἄρχτους καὶ πολλὰ [τῶν καϑ' ἡμᾶς] καθόλου μὴ 
1τ|ι φαίνεσϑαι. ἑπτὰ δ᾽ ἦσαν αὗται νῆσοι παραπλήσιαι 

μὲν τοῖς μεγέϑεσι, σύμμετρον δ᾽ ἀλλήλων διεστη- 

Α κἂν] καὶ D — ἢ om. CDF εἰπεῖν] ἢ ποῦς α 19 
κατὰ A, καὶ κατὰ cet. 25 τῶν καϑ᾽ ἡμᾶς om. E, τὸ C; 
τῶν κατ᾽ αὐτὰς conicio; καὶ πόλον τὸν καϑ᾽ ἡμᾶς Salmasius. 

6 

7 
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κυῖαι, πᾶσαι δὲ τοῖς αὐτοῖς ἔϑεσι καὶ νόμοις χρώ- 
59 μεναι. πάντες δ᾽ oí κατοικοῦντες ἐν αὐταῖς, καίπερ 

δαψιλεῖς ἔχοντες πάντων χορηγίας αὐτοφυεῖς, ὅμως 

οὐκ ἀνέδην χρῶνται ταῖς ἀπολαύσεσιν, ἀλλὰ τὴν 

λιτότητα διώκουσι καὶ τὴν ἀρκοῦσαν τροφὴν προσ- 5 

φέρονται" κρέα δὲ καὶ τἄλλα πάντα ὀπτὰ καὶ ἐξ 
ὕδατος ἑφϑὰ σκευάξουσι" τῶν δ᾽ ἄλλων τῶν τοῖς 

μαγείροις πεφιλοτεχνημένων χυμῶν καὶ τῆς κατὰ 
τὰς ἀρτύσεις ποικιλίας ἀνεπινόητοι παντελῶς εἰσι. 

2 σέβονται δὲ ϑεοὺς τὸ περιέχον πάντα καὶ ἥλιον καὶ 10 

καϑόλου πάντα τὰ οὐράνια. ἰχϑύων δὲ παντοδαπῶν 
πλῆϑος ἁλιεύοντες ποικέλως καὶ τῶν πτηνῶν οὐκ 

8 ὀλίγα ϑηρεύουσι. γίνεται δὲ παρ᾽ αὐτοῖς ἀκροδρύων 
τε πλῆϑος αὐτομάτων. καὶ ὁλαῖαι φύονται καὶ ἄμ- 

πελοι, ἐξ ὧν ἔλαιόν τε ποιοῦσι δαψιλὲς καὶ οἶνον. 15 

ὄφεις v& τοῖς μεγέϑεσι διαφέροντας, οὐδὲν δὲ ἀδι- 
κοῦντας τοὺς ἀνθρώπους, ἐδώδιμον ἔχειν τὴν σάρχα 

4 καὶ γλυκύτητι διαφέρουσαν. ἐσθῆτας δὲ αὐτοὺς 
κατασκχευάξειν ἔκ τινῶν καλάμων ἐχόντων ἐν τῷ 
μέσῳ χνοῦν λαμπρὸν καὶ μαλακόν, ὃν συνάγοντας 20 
καὶ τοῖς ϑαλαττίοις ὀστρέοις συγκεκομμένοις μί- 
ὄγοντας ϑαυμαστὰ κατασκχευάξειν ἱμάτια πορφυρᾶ. 

ξῴων ὃὲ παρηλλαγμένας φύσεις καὶ διὰ τὸ παρά- 
5 δοξον ἀπιστουμένας. πάντα δὲ παρ᾽ αὐτοῖς ὧρι- 
σμένην ἔχειν τάξιν τὰ κατὰ τὴν δίαιταν, οὐχ ἅμα 535 

πάντων τὰς τροφὰς καὶ τὰς αὐτὰς λαμβανόντων" 

18 γένονται CDF 16 διαφέροντες .. ἀδικοῦντες CDF 
20 συναγαγόντες DF 21 συγκεκολλημένοις codices, corr. 
Reiske μίέσγοντες F — 23 ξῴων δὲ] foo» DF, ξῴων ce 
ceteri; φέρει δὲ fojmv Rhod.. 25 ἔχειν Reiske, ἔχει libri. 
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διατετάχϑαι δ᾽ ἐπί τινας ὡρισμένας ἡμέρας ποτὲ 
μὲν ἰχϑύων βρῶσιν, ποτὲ δὲ ὀρνέων. ἔστι δ᾽ ὅτε 
χερσαίων, ἐνίοτε δὲ ἐλαιῶν καὶ τῶν λιτοτάτων προσ- 
οψημάτων. ἐναλλὰξ δὲ αὐτοὺς τοὺς μὲν ἀλλήλοις 

5 διακονεῖν, τοὺς δὲ ἁλιεύειν, τοὺς δὲ περὶ τὰς τέχνας 
εἶναι, ἄλλους δὲ περὶ ἄλλα τῶν χρησίμων ἀσχολεῖ- 
σϑαι. τοὺς δ᾽ ἐκ περιόδου κυκλικῆς λειτουργεῖν, 

πλὴν τῶν ἤδη γεγηρακότων. ἔν vs ταῖς ἑορταῖς 7 
καὶ ταῖς εὐωχίαις λέγεσθαί τε καὶ ἄδεσϑαι παρ᾽ 

10 αὐτοῖς εἰς τοὺς ϑεοὺς ὕμνους καὶ ἐγκώμια, μάλιστα 
ὃὲ εἰς τὸν ἥλιον, οὗ τάς τε νήσους καὶ ἕξαυτοὺς 
προσαγορεύουσι. ϑάπτουσι δὲ τοὺς τελευτήσαντας 8 
ὅταν ἄμπωτις γένηται καταχωννύντες εἰς τὴν ἅμμον, 
ὥστε κατὰ τὴν πλημυρίδα τὸν τόπον ἐπιχώννυσϑαι͵ 

15 τοὺς δὲ καλάμους, ἐξ ὧν ὁ καρπὸς τῆς τροφῆς γένε- 

11ται, φασὶ σπιϑαμιαίους ὄντας τὸ πάχος κατὰ τὰς 
τῆς σελήνης ἀναπληρώσεις ἀναπληροῦσϑαι, καὶ πάλιν 
κατὰ τὰς ἐλαττώσεις ἀνὰ λόγον ταπεινοῦσϑαι. τὸ δὲ 9 

τῶν ϑερμῶν πηγῶν ὕδωρ γλυκὺ καὶ ὑγιεινὸν ὃν 
20 διαφυλάττει τὴν ϑερμασίαν, καὶ οὐδέποτε ψύχεται, 

ἐὰν μὴ ψυχρὸν ὕδωρ ἢ οἷνος συμμίσγηται. 
Ἑπτὰ δ᾽ ἔτη μείναντας παρ᾽ αὐτοῖς τοὺς περὶ 60 

τὸν ᾿Ιαμβοῦλον ἐκβληϑῆναι ἄκοντας, ὡς κακούργους 
καὶ πονηροῖς ἐθισμοῖς συντεϑραμμένους. πάλιν οὖν 

6 τὸ πλοιάριον κατασκευάσαντας συναναγκασϑῆναι 

τὸν χωρισμὸν ποιήσασϑαι, καὶ τροφὴν ἐνθεμένους 
πλεῦσαι πλέον ἢ τέτταρας μῆνας᾽ ἐκπεσεῖν δὲ κατὰ 

e 

9 εὐωχίαις Wesseling, εὐχαῖς codices 16 σπιϑαμιαίους 
Reiske, στεφανιαίους codices 19 ϑερμῶν om. D ὃν add. 
Dind. 292 παρ᾽ αὐτοῖς μείναντας vulg. 926 ποιήσαντας D. 
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2 τὴν Ἰνδικὴν εἰς ἄμμους καὶ τεναγώδεις τόπους" καὶ 
τὸν μὲν ἕτερον αὐτῶν ὑπὸ τοῦ χλύδωνος διαφϑα- 
ρῆναι, τὸν δὲ ᾿Ιαμβοῦλον πρός τινα κώμην προσ- 
ἐνεχϑέντα ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων ἀναχϑῆναι πρὸς τὸν 
βασιλέα εἰς πόλιν Παλίβοϑρα, πολλῶν ἡμερῶν δδὸν 5 

8 ἀπέχουσαν τῆς ϑαλάττης. ὄντος ὃὲ φιλέλληνος τοῦ 

βασιλέως καὶ παιδείας ἀντεχομένου, μεγάλης αὐτὸν 
ἀποδοχῆς καταξιῶσαι᾽ τὸ δὲ τελευταῖον μετά τινος 
ἀσφαλείας τὸ μὲν πρῶτον εἰς τὴν Περσίδα διελϑεῖν, 

4 ὕστερον δὲ εἰς τὴν Ελλάδα διασωθῆναι. ὁ δὲ Ἰαμ-- 10 
βοῦλος [οὗτος] ταῦτά τε ἀναγραφῆς ἠξίωσε καὶ περὶ 
τῶν κατὰ τὴν Ἰνδικὴν οὐκ ὀλίγα συνετάξατο τῶν 
ἀγνοουμένων παρὰ τοῖς ἄλλοις. ἡμεῖς δὲ τὴν ἐν 
ἀρχῇ τῆς βίβλου γεγενημένην ἐπαγγελίαν τετελεκότες 

αὐτοῦ περιγράψομεν τήνδε τὴν βίβλον. 15 

6 Παλίβοϑραν F, Πολέβοϑρα CD 11 οὗτος om. E 
16 παραγράψομεν TI ᾿ 

Διοδώρου σικελεώτου βιβλιοϑήκης ἱστορικῆς f. subscr. D. 



118 Τάδε ἔνεστιν ἐν τῇ τρίτῃ. τῶν Διοδώρου βίβλων. 

Περὶ Αἰθιόπων τῶν ὑπὲρ τῆς Λιβύης καὶ τῶν παρ᾽ 
αὐτοῖς ἀρχαιολογουμένων. 

Περὶ τῶν χρυσείων μετάλλων τῶν ἐν ταῖς ἐσχατιαῖς τῆς 
5 Αἰγύπτου καὶ τῆς κατασκευῆς τοῦ χρυσοῦ. 

Περὶ τῶν κατοικούντων ἐθνῶν τὴν παράλιον τὴν παρὰ 
τὸν ᾿ἀραβικὸν κόλπον καὶ καθόλου πᾶσαν τὴν παρὰ τὸν 
ὠκεανὸν μέχρι τῆς Ἰνδικῆς. ἐν δὲ τούτοις δηλοῦται τὰ κατὰ 
μέρος ἔϑνη τίσι νομίμοις χρῆται καὶ παρὰ τίνας αἰτίας πολλὰ 

10 παρ᾽ αὐτοῖς ἱστορεῖται παντελῶς ἐξηλλαγμένα καὶ διὰ τὸ 

παράδοξον ἀπιστούμενα. 
Περὶ τῶν κατὰ τὴν Λιβύην ἀρχαιολογουμένων καὶ περὶ 

Γοργόνων καὶ ᾿“μαζονίδων καὶ Ἄμμωνος καὶ Ἴάτλαντος ἶστο- 
ρουμένων. 

15 Περὶ τῶν κατὰ τὴν Νῦσαν μυϑολογουμένων, iv οἷς ἐστι 
καὶ περὶ Τιτάνων καὶ Διονύσου καὶ μητρὸς ϑεῶν. 

4 ταῖς om. DOF ὅ χρυσίου DF 16 »νῦσσαν D. 



1 

t9 

e 

BIBAOZ TPITH. 

Τῶν πρὸ ταύτης βίβλων δυοῖν οὐσῶν ἡ uiv 
πρώτη περιέχει τὰς κατὰ τὴν Αἴγυπτον πράξεις τῶν 
ἀρχαίων βασιλέων καὶ τὰ μυϑολογούμενα περὶ τῶν 
παρ᾽ «Αἰγυπτίοις ϑεῶν, πρὸς δὲ τούτοις περὶ τοῦ 6 
Νείλου καὶ τῶν ἐν αὐτῇ φυομένων καρπῶν τε καὶ 
παντοδαπῶν ξῴων, περί ve τῆς τοποϑεσίας τῆς 
[οὔσης] Aiy)xzvov καὶ τῶν νομίμων τῶν παρὰ τοῖς 
ἐγχωρίοις καὶ τῶν δικαστηρίων, ἡ δὲ δευτέρα τὰς 
κατὰ τὴν ᾿4σίαν [καὶ τὰς] ἐν τοῖς ἀρχαίοις συντελε- 10 
σϑείσας πράξεις ὑπὸ τῶν ᾿4σσυρίων, ἐν αἷς ἐστιν 1j 
τε Σεμιράμιδος γένεσις καὶ αὔξησις, καϑ' ἣν ἔκτισε 
μὲν Βαβυλῶνα καὶ πολλὰς ἄλλας πόλεις, ἐστράτευδε 
ὃΣ ἐπὶ τὴν ᾿Ινδικὴν μεγάλαις δυνάμεσιν" ἑξῆς δὲ 
περὶ τῶν Χαλδαίων καὶ τῆς παρ᾽ αὐτοῖς τῶν ἄστρων 15 
παρατηρήσεως. καὶ περὶ τῆς ᾿Δραβίας καὶ τῶν ἐν 
αὐτῇ παραδόξων, περί τε τῆς Σκυϑῶν βασιλείας, 
καὶ περὶ ᾿Δμαξόνων, καὶ τὸ τελευταῖον περὶ τῶν 
Ὑπερβορέων. ἐν δὲ ταύτῃ τὰ συνεχῆ τοῖς προῖστο- 
ρημένοις προστιϑέντες διέξιμεν περὶ «ὐθιόπων καὶ 30 
τῶν Διβύων καὶ τῶν ὀνομαξομένων ᾿Ατλαντίων. 

2 βίβλων] τῆς βίβλου D 8 οὔσης del. Reiske (c. 8, 2) 
9 τὰς] τὰ fort. 10 καὶ τὰς del. Dind. 19 προιστορισμένοις 
D, προειρημένοις FP 21 ᾿Δτλαντέδων codices, corr. Dind. 
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Αἰὐἰϑίοπας τοίνυν ἱστοροῦσι πρώτους ἀνθρώπων 2 
ἁπάντων γεγονέναι, καὶ τὰς ἀποδείξεις τούτων 
ἐμφανεῖς siva( φασιν. ὅτι μὲν γὰρ οὐκ ἐπήλυδες 
ἐλθόντες, ἀλλ᾽ ἐγγενεῖς ὄντες τῆς χώρας δικαίως 

5 αὐτόχϑονες ὀνομάξονται, ὄχεδὸν παρὰ πᾶσι συμφοω- 

νεῖσϑαι᾽" ὅτι δὲ τοὺς ὑπὸ τὴν μεσημβρίαν οἰκοῦντας 
πιϑανόν ἐστι πρώτους ὑπὸ τῆς γῆς ἐξωογονῆσϑαι, 

προφανὲς ὑπάρχειν ἅπασι" τῆς γὰρ περὶ τὸν ἥλιον 
ϑερμασίας ἀναξηραινούσης τὴν γῆν ὑγρὰν οὖσαν ἔτι 

i [05] κατὰ τὴν τῶν ὅλων γένεσιν καὶ ξωογονούδης, 

εἰκὸς εἶναι τὸν ἐγγυτάτω τόπον ὄντα τοῦ ἡλίου 

πρῶτον ἐνεγκεῖν φύσεις ἐμψύχους. φασὶ δὲ παρ᾽ 3 
αὐτοῖς πρώτοις καταδειχϑῆναι ϑεοὺς τιμᾶν καὶ ϑυ- 
σίας ἐπιτελεῖν καὶ πομπὰς καὶ πανηγύρεις καὶ τἄλλα 

15 δι’ ὧν ἄνϑρωποι τὸ ϑεῖον τιμῶσι" διὸ καὶ τὴν παρ᾽ 
175 αὐτοῖς εὐσέβειαν διαβεβοῆσϑαι παρὰ πᾶσιν ἀνθρώ- 

ποις, καὶ δοκεῖν τὰς παρ᾽ «Αἰϑίοψι ϑυσίας μάλιστ᾽ 

εἶναι τῷ δαιμονίῳ κεχαρισμένας. μάρτυρα δὲ τού- 
των παρέχονται τὸν πρεσβύτατον σχεδὸν καὶ μάλιστα 

0 τῶν ποιητῶν ϑαυμαξόμενον παρ᾽ Ἔλλησι" τοῦτον 
γὰρ κατὰ τὴν Ἰλιάδα παρεισάγειν τόν τὲ Δία καὶ 
τοὺς ἄλλους μετ’ αὐτοῦ ϑεοὺς ἀποδημοῦντας εἰς 

“«ὐθιοπίαν πρός τε τὰς ϑυσίας τὰς ἀπονεμομένας 
αὐτοῖς κατ᾽ ἔτος καὶ εὐωχίαν κοινὴν παρὰ τοῖς 

25 A (0 (ow, : 

Ζεὺς γὰρ ἐς ὠκεανὸν μετ᾽ ἀμύμονας «Αὐϑιοπῆας 
χϑιξὸς ἔβη μετὰ δαῖτα, ϑεοὶ δ᾽ ἅμα πάντες 

ἕποντο. 

φ9 

b συμφωνεῖται codices, corr. Wess. 8 ὑπάρχει II. 10 δὲ 
delevi 24 εὐωδίαν DF παρὰ τοῖς] παρ᾽ αὐτοῖς τοῖς Ὁ Ε΄. 
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4 λέγουσι δὲ καὶ τῆς εἰς τὸ ϑεῖον εὐσεβείας φανερῶς 

αὐτοὺς κομίξεσθϑαι τὰς χάριτας, μηδέποτε δεσποτείας 
ἐπήλυδος πεῖραν λαβόντας" ἐξ αἰῶνος γὰρ ἐν ἐλευ- 
ϑερίέα μεμενηκέναι καὶ τῇ πρὸς ἀλλήλους ὁμονοίᾳ. 
πολλῶν μὲν καὶ δυνατῶν ἐστρατευκότων ἐπ᾽ αὐτούς, 

ὃ μηδενὸς δὲ τῆς ἐπιβολῆς καϑικομένουι Καμβύσην 

τἫ 

eo 

μὲν γὰρ μεγάλῃ δυνάμει στρατεύσαντα τήν vs στρα- 
τιὰν ἀποβαλεῖν ἅπασαν καὶ αὐτὸν vote ὅλοις κινδυ- 

νεῦσαι᾽ Σεμίραμιν δέ, τῷ μεγέϑει τῶν ἐπιβολῶν 

καὶ πράξεων διωνομασμένην, ἐπὶ βραχὺ τῆς 4ἐϑιο- 
πίας προελϑοῦσαν ἀπογνῶναι τὴν ἐπὶ τὸ σύμπαν 
ἔϑνος στρατείαν" τούς τε περὶ Ἡρακλέα καὶ zióvo- 

ὅον ἐπιόντας ἅπασαν τὴν οἰκουμένην μόνους τοὺς 
Αὐθέοπας τοὺς ὑπὲρ Aiyómvov μὴ καταπολεμῆσαι 
διά vs τὴν εὐσέβειαν τῶν ἀνδρῶν καὶ τὸ δυσκρά- 
τητον τῆς ἐπιβολῆς. φασὶ ὃὲ καὶ τοὺς «ἰγυπτίους 
ἑαυτῶν ἀποίκους ὑπάρχειν, Ὀσίριδος ἡγησαμένου 
τῆς ἀποικίας. καϑόλου γὰρ τὴν νῦν οὖσαν 4ἴγυ- 
πτον λέγουσιν οὐ χώραν, ἀλλὰ ϑάλατταν γεγονέναι 

οι 

κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς τοῦ κόσμου σύστασιν' ὕστερον 530 

μέντοι τοῦ Νείλου κατὰ τὰς ἀναβάσεις τὴν ἐκ τῆς 

Αἰθιοπίας ἰλὺν καταφέροντος ἐκ τοῦ κατ᾽ ὀλίγον 
προσχωσϑῆναι. ὅτι δ᾽ ἐστὶν αὐτῶν ἡ χώρα πᾶσα 
ποταμόχωστος ἐναργεστάτην ἔχειν ἀπόδειξιν τὴν 
γινομένην κατὰ τὰς ἐχβολὰς τοῦ Νείλου" καϑ᾽ ἕκα- 25 

στον γὰρ ἔτος ἀεὶ νέας ἰλύος ἀϑροιξομένης πρὸς τὰ 
στόματα τοῦ ποταμοῦ καϑορᾶται τὸ μὲν πέλαγος 
ἐξωθούμενον toic προσχώμασιν, ἡ δὲ χώρα τὴν 
αὔξησιν λαμβάνουσα. τὰ δὲ πλεῖστα τῶν νομίμων 

8 συνκινδυνεῦσαι C. 9 τῷ] τῷ τε CF 928 προχώμασιν C. 
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τοῖς Αἰγυπτίοις ὑπάρχειν Αὐθιοπικά, τηρουμένης 

τῆς παλαιᾶς συνηϑείας παρὰ τοῖς ἀποικισϑεῖσι. τό 4 

τε γὰρ τοὺς βασιλεῖς ϑεοὺς νομέξειν καὶ τὸ περὶ 

τὰς ταφὰς μάλιστα σπουδάξειν καὶ πολλὰ τοιαῦϑ᾽ 
ὅ ἕτερα πράττειν Αἰθιόπων ὑπάρχειν ἐπιτηδεύματα, 

τάς τε τῶν ἀγαλμάτων ἰδέας καὶ τοὺς τῶν γραμ- 
176 μάτων τύπους Αἰὐἰϑιοπικοὺς ὑπάρχειν διττῶν γὰρ 

“ἰγυπτίοις ὄντων γραμμάτων. τὰ μὲν δημώδη προσ- 
αγορευόμενα πάντας μανϑάνειν, τὰ δ᾽ ἱερὰ καλού- 

10 μενα παρὰ μὲν τοῖς «Αἰγυπτίοις μόνους γινώσκειν 
τοὺς ἱερεῖς παρὰ τῶν πατέρων ἐν ἀπορρήτοις μαν- 
ϑάνοντας, παρὰ δὲ τοῖς 4ἰϑέοψιν ἅπαντας τούτοις 

χρῆσϑαι τοῖς τύποις. τά τε συστήματα τῶν ἱερέων 

παραπλησίαν ἔχειν τάξιν παρ᾽ ἀμφοτέροις τοῖς ἔϑνεσι" 
15 καϑαρεύειν γὰρ ἅπαντας τοὺς περὶ τὴν τῶν ϑεῶν 

ϑεραπείαν ὄντας, ὁμοίως ἐξυρημένους καὶ τὰς στολὰς 
τὰς αὐτὰς ἔχοντας καὶ τὸν τοῦ σκήπτρου τύπον 
ἀροτροειδῆ καϑεστῶτα, ὃν ἔχοντας τοὺς βασιλεῖς 
χρῆσϑαι πίλοις μακροῖς ἐπὶ τοῦ πέρατος ὀμφαλὸν 

20 ἔχουσι καὶ περιεσπειραμένοις ὄφεσιν, οὗς καλοῦσιν 

ἀσπίδας" τοῦτο δὲ τὸ παράσημον ἔοικε συνεμφαίνειν 
ὅτι τοὺς ἐπιϑέσϑαι τολμήδοντας τῷ βασιλεῖ συμβή- 

όσεται ϑανατηφόροις περιπεσεῖν δήγμασι. πολλὰ δὲ 
καὶ ἄλλα λέγουσι περὶ τῆς αὑτῶν ἀρχαιότητος καὶ 

956 τῆς τῶν Αἰγυπτίων ἀποικίας, περὶ ὧν οὐδὲν κατ- 

ἐπείγει γράφειν. 
Περὶ δὲ τῶν “ἰϑιοπικῶν γραμμάτων τῶν παρ᾽ 4 

«ἀἐγυπτίοις καλουμένων ἱερογλυφικῶν ῥητέον, ἵνα 

7 διττῶν Biroth, ἰδίων codices 22 τολμήσαντας D 
28 ἱερογλυφικῶν om. D 
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μηδὲν παραλίπωμεν τῶν ἀρχαιολογουμένων. συμβέ- 
βηκε voívvv τοὺς μὲν τύπους ὑπάρχειν αὐτῶν ὁμοίους 
ξῴοις παντοδαποῖς καὶ ἀκρωτηρίοις ἀνθρώπων, ἔτε 
δ᾽ ógydvowg, καὶ μάλιστα τεκτονικοῖς᾽ οὐ γὰρ ἔκ 
τῆς τῶν συλλαβῶν συνθέσεως ἡ γραμματικὴ παρ᾽ 

αὐτοῖς τὸν ὑποκείμενον λόγον ἀποδίδωσιν, ἀλλ᾽ 
ἐξ ἐμφάσεως τῶν μεταγραφομένων καὶ μεταφορᾶς 

CQ 

2 μνήμῃ συνηϑλημένης. γράφουσι γὰρ ἱέρακα καὶ 
κροκόδειλον, ἔτι δ᾽ ὄφιν καὶ τῶν ἐκ τοῦ σώματος 
τῶν ἀνθρώπων ὀφϑαλμὸν καὶ χεῖρα καὶ πρόσωπον 10 
καὶ ἕτερα τοιαῦτα. ὃ μὲν οὖν ἱέραξ αὐτοῖς σημαίνει 
πάντα τὰ ὀξέως γινόμενα, διὰ τὸ τὸ ξῷον τοῦτο 

τῶν πτηνῶν σχεδὸν ὑπάρχειν ὀξύτατον. μεταφέρεταί 
τε ὃ λόγος ταῖς οἰκείαις μεταφοραῖς εἰς πάντα τὰ 

ὀξέα καὶ τὰ τούτοις οἰκεῖα παραπλησίως τοῖς εἰρη- 15 

μένοις. ὃ ὃὲ χροκόδειλος δσημαντικός ἐστι πάσης 
κακίαρ. ὁ δὲ ὀφθαλμὸς δίκης τηρητὴς καὶ παντὸς 
τοῦ σώματος φύλαξ. τῶν δ᾽ ἀκρωτηρίων ἡ μὲν 
δεξιὰ τοὺς δακτύλους ἐκτεταμένους ἔχουδα σημαίνει 
βίου πορισμόν, ἡ δ᾽ εὐώνυμος συνηγμένη τήρησιν 30 
καὶ φυλακὴν χρημάτων. ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ 
τῶν ἄλλων τύπων τῶν ἐκ τοῦ σώματος καὶ τῶν 
ὀργανικῶν καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων" ταῖς γὰρ ἐν 

ἑκάστοις ἐνούσαις ἐμφάδεσι συνακολουϑοῦντες, καὶ 
μελέτῃ πολυχρονίῳ καὶ μνήμῃ γυμνάξοντες τὰς 3 

ψυχάς, ἑκτικῶς ἕκαστα τῶν γεγραμμένων ἀναγινώ-117 
6X0'v6.L. 

Τῶν δὲ παρ᾽ Αἰθίοψι νομίμων οὐκ ὀλίγα δοκεῖ 

1 παραλείπωμεν vulg. 9 τῶν Hertlein, τὸν libri 12 
τὰ om. C τὸ τὸ] τὸ vulg. 19 ἔχουσα ἐκτεταμένους D. 
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πολὺ τῶν παρὰ τοῖς ἄλλοις διαφέρειν, καὶ μάλιστα 
τὰ περὶ τὴν αἵρεσιν τῶν βασιλέων. οἵ μὲν γὰρ 
ἱερεῖς ἐξ αὑτῶν τοὺς ἀρίστους προκρίνουσιν, ἐκ δὲ 
τῶν καταλεχϑέντων, ὃν ἂν ὃ ϑεὸς κωμάξων κατά 

ὅτινα συνήϑειαν περιφερόμενος λάβῃ, τοῦτον τὸ 

πλῆϑος αἱρεῖται βασιλέα" εὐθὺς ὃὲ καὶ προσκυνεῖ 
καὶ τιμᾷ καϑάπερ ϑεόν, ὡς ὑπὸ τῆς τοῦ δαιμονίου 
προνοίας ἐγκεχειριόσμένης αὐτῷ τῆς ἀρχῆς. ὃ δ᾽ 
αἱρεϑεὶς διαίτῃ ve χρῆται τῇ τεταγμένῃ κατὰ τοὺς 

10 νόμους καὶ τἄλλα πράττει κατὰ τὸ πάτριον ἔϑορ. 

οὔτ᾽ εὐεργεσίαν οὔτε τιμωρίαν ἀπονέμων οὐδενὶ 
παρὰ τὸ δεδογμένον ἐξ ἀρχῆς παρ᾽ αὐτοῖς νόμιμον. 
ἔϑος δ᾽ αὐτοῖς ἐστε μηδένα τῶν ὑποτεταγμένων 
ϑανάτῳ περιβάλλειν, μηδ᾽ ἂν καταδικασϑεὶς ἐπὶ 

15 ϑανάτῳ τις φανῇ τιμωρίας ἄξιος, ἀλλὰ πέμπειν τῶν 
ὑπηρετῶν τινα σημεῖον ἔχοντα ϑανάτου πρὸς τὸν 

παρανενομηκότα" οὗτος δ᾽ ἰδὼν τὸ σύσσημον, καὶ 
παραχρῆμα εἰς τὴν ἰδίαν οἰκέαν ἀπελϑών, ἑαυτὸν ἐκ 
τοῦ ξῆν μεϑίστησι. φεύγειν δ᾽ ἐκ τῆς ἰδίας χώρας 

20 εἰς τὴν ὅμορον καὶ τῇ μεταστάσει τῆς πατρίδος λύειν 
τὴν τιμωρίαν, καϑάπερ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν, οὐδαμῶς 

συγκεχώρηται. διὸ καί φασί τινα, τοῦ ϑανατηφόρου 

σημείου πρὸς αὐτὸν ἀποσταλέντος ὑπὸ τοῦ βασι- 
λέως, ἐπιβαλέσϑαι μὲν ἐκ τῆς “ἰϑιοπίας φεύγειν, 

86 αἰσϑομένης δὲ τῆς μητρὸς καὶ τῇ ξώνῃ τὸν τράχη- 
λον αὐτοῦ σφιγγούσης, ταύτῃ μηδὲ xaO ἕνα τρόπον 
τολμῆσαι προσενεγκεῖν τὰς χεῖρας, αὐτὸν δ᾽ ἀγχό- 

μενον καρτερῆσαι μέχρι τῆς τελευτῆς, ἵνα μὴ τοῖς 

2 τὰ οἵα. vulg. ὅ περιφερόμενος del. Reiske 1 
πέμπει CD 19 δ᾽ ἐκ] δὲ hbri 28 σημείου del. Eichst. 

Dioponvs I. 18 

to 
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6 συγγενέσιν ὀνείδη καταλίπῃ μείξω. πάντων δ᾽ ἐστὶ 
παραδοξότατον τὸ γινόμενον περὶ τὴν τελευτὴν τῶν 
βασιλέων. κατὰ γὰρ τὴν Μερόην οἱ περὶ τὰς τῶν 
ϑεῶν ϑεραπείας τε καὶ τιμὰς διατρίβοντες ἱερεῖς, 

μεγίστην καὶ κυριωτάτην τάξιν ἔχοντες, ἐπειδὰν 
ἐπὶ νοῦν αὐτοῖς ἔλθῃ, πέμπουσιν ἄγγελον πρὸς τὸν 

βασιλέα, κελεύοντες ἀποϑνήσκειν. τοὺς γὰρ ϑεοὺς 

αὐτοῖς ταῦτα κεχρηματικέναι, καὶ δεῖν τὸ πρόσταγμα 

τῶν ἀϑανάτων ὑπὸ ϑνητῆς φύσεως μηδαμῶς παρ- 
οραϑῆναι. καὶ ἕτέρους δ᾽ ἐπιφϑέγγονται λόγους, 10 

οἵους ἂν ἁπλῇ διανοίᾳ προσδέξαιτο φύσις ἀρχαίᾳ 
μὲν καὶ δυσεξαλείπτῳ συνηϑείᾳ συντεϑραμμένη, 
λόγον δ᾽ οὐκ ἔχουσα τὸν ἐναντιωσόμενον τοῖς οὐκ 
ἀναγκαίως προσταττομένοις. κατὰ μὲν οὖν τοὺς 
ἐπάνω χρόνους ὑπήκουον οἱ βασιλεῖς τοῖς ἱερεῦσιν, 15 
οὐχ ὅπλοις οὐδὲ βίᾳ κρατηϑέντες, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ αὐτῆς 118 
τῆς δεισιδαιμονίας τοὺς λογισμοὺς κατισχυόμενοι" 

κατὰ δὲ τὸν δεύτερον Πτολεμαῖον ὁ βασιλεὺς τῶν 
“ἰϑιόπων ᾿Εργαμένης, μετεσχηκὼς “Ελληνικῆς &yo- 
γῆς καὶ φιλοσοφήδας, πρῶτος ἐθάρρησε καταφρο- 20 

4 νῆσαι τοῦ προστάγματος. λαβὼν γὰρ φρόνημα τῆς 
βασιλείας ἄξιον παρῆλϑε μετὰ [τῶν] στρατιωτῶν 

εἰς τὸ ἄβατον, οὗ συνέβαινεν εἶναι τὸν χρυσοῦν 

ναὸν τῶν Αὐἰϑιόπων, καὶ τοὺς μὲν ἱερεῖς ἀπέσφαξε, 
τὸ δὲ ἔϑος τοῦτο καταλύσας διωρϑώσατο πρὸς τὴν 56 
ἑαυτοῦ προαίρεσιν. 

1 Τὸ δὲ περὶ τοὺς φίλους τοῦ βασιλέως νόμιμον, 
καίπερ ὃν παράδοξον, διαμένειν ἔφαδαν ἕως τῶν 

σι 

tO 

e» 

11 ἂν add. Dind. 240 φιλοσοφέας fort. 21 πράγμα- 
Tog vulg. 22 τῶν om. D — 24 ἱερεῖς] ἅπαντας add. CF. 
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xc9' ἡμᾶς χρόνων. ἔϑος yàg ὑπάρχειν λέγουσι τοῖς 
“Αἰθίοψιν, ἐπὰν ὃ βασιλεὺς μέρος τι τοῦ σώματος 
πηρωϑῇ δι’ ἡνδηποτοῦν αἰτίαν, ἅπαντας τοὺς συν- 
ήϑεις συναποβάλλειν τοῦτο κατὰ προαίρεσιν" αἰσχρὸν 

δ γὰρ ὑπολαμβάνειν τοῦ βασιλέως πεπηρωμένου τὸ 

σκέλος ἀρτίποδας εἶναι τοὺς φίλους, καὶ μὴ πάντας 

ἐν ταῖς ἐξόδοις συνέπεσϑαι χωλοὺς ὁμοίως" ἄτοπον 

γὰρ εἶναι τὸ συμπενϑεῖν μὲν καὶ [τὸ] συλλυπεῖσϑαι 
καὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως ἀγαϑῶν ἁπάντων τε καὶ 

10 κακῶν κοινωνεῖν τὴν βεβαίαν φιλίαν, τῆς δ᾽ εἰς τὸ 

σῶμα λύπης ἄμοιρον γίνεσϑαι. φασὶ δὲ σύνηϑες 
εἶναι καὶ τὸ συντελευτᾶν ἑκουσέως τοὺς ἑταίρους 

τοῖς βασιλεῦσι, καὶ τοῦτον εἶναι τὸν ϑάνατον ἔν- 
δοξον καὶ φιλίας ἀληϑινῆς μάρτυρα. διόπερ μὴ 

15 ῥαδίως ἐπιβουλὴν γίνεσϑαι παρὰ τοῖς Αἰὐἰϑίοψι κατὰ 

τοῦ βασιλέως, ὡς ἂν τῶν φίλων ἁπάντων ἐπ᾽ ἴσης 
προνοουμένων τῆς v ἐκείνου καὶ τῆς ἰδίας ἀσφα- 
λείας. ταῦτα μὲν οὖν τὰ νόμιμα παρὰ τοῖς Αὐϑίο- 
ψίν ἐστι τοῖς τὴν μητρόπολιν αὐτῶν οἰχοῦσι καὶ 

20 νεμομένοις τήν τε νῆσον τὴν Μερόην καὶ τὴν χώραν 
τὴν πλησίον 4 ἰγύπτου. 

Ἔστι δὲ καὶ ἄλλα γένη τῶν Αἰθιόπων παμπληϑῆ, 
τὰ μὲν ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν τὴν παραποτάμιον 
τοῦ Νείλου κατοικοῦντα καὶ τὰς ἐν τῷ ποταμῷ 

35 νήσους, τὰ δὲ τὴν ὅμορον τῆς ᾿Δραβίας νεμόμενα, 
τὰ δ᾽ ἐν τοῖς μεσογείοις τῆς Διβύης καϑιδρυμένα. οἵ 

πλεῖστοι δὲ τούτων καὶ μάλισϑ᾽ oí παρὰ τὸν ποταμὸν 

8 τὸ del. Dind. 9. ἁπάντων ἀγαθῶν Hertlein 10 
βέβαιον D 16 κατὰ τῶν φίλων ὡς ἂν τοῦ βασιλέως καὶ 
τῶν φίλων ἁπάντων codices, corr. Eichstüdt. 

185 

2 
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οἰκοῦντες ταῖς μὲν χρόαις εἰσὶ μέλανες, ταῖς δὲ 
ἰδέαις σιμοί, τοῖς δὲ τριχώμασιν οὗλοι. καὶ ταῖς μὲν 

ψυχαῖς παντελῶς ὑπάρχουσιν ἄγριοι καὶ τὸ ϑηριῶ- 
δὲς ἐμφαίνοντες, οὐχ οὕτω δὲ τοῖς ϑυμοῖς ὡς τοῖς 

ἐπιτηδεύμασιν: αὐχμηροὶὺ γὰρ ὄντες τοῖς ὅλοις ὅ 
σώμασι τοὺς μὲν ὄνυχας ἐπὶ πολὺ παρηγμένους 
ἔχουσι τοῖς ϑηρίοις παραπλησίως, τῆς δὲ πρὸς ἀλλή- 

8 λους φιλανθρωπίας πλεῖστον ὅσον ἀφεστήκασι᾽ καὶ 

"N 

e 

τὴν uiv φωνὴν ὀξεῖαν προβάλλοντες, τῶν δὲ παρὰ 
τοῖς ἄλλοις ἐπιτηδευομένων εἰς βίον ἥμερον οὐδ᾽ 10 

ὁτιοῦν ἔχοντες, μεγάλην ποιοῦσι πρὸς τὰ xa9' ἡμᾶς 
ἔϑη τὴν διαφοράν. καϑοπλίξονται δ᾽ αὐτῶν οἷ μὲν 119 
ἀσπέσιν ὠμοβοΐναις καὶ μικροῖς δόρασιν, οἵ δὲ 
ἀκοντίοις ἀναγκύλοις, ἐνίοτε δὲ ξυλίνοις τόξοις 

τετραπήχεσιν, οἷς τοξεύουσι μὲν τῷ ποδὶ προσβαί- 15 
γοντες, ἀναλωθέντων δὲ τῶν οἰστῶν σκυτάλαις 

ξυλίναις διαγωνίζονται. καϑοπλίξζουσι δὲ καὶ τὰς 

γυναῖκας, ὁρίξοντες αὐταῖς τεταγμένην ἡλικίαν, ὧν 
ταῖς πλείσταις νόμιμόν ἐστι χαλκοῦν κρίκον φέρειν 
ἐν τῷ χείλει τοῦ στόματος. ἐσϑῆτι δέ τινες μὲν 30 
αὐτῶν ἁπλῶς οὐ χρῶνται, γυμνῆτα βίον ἔχοντες δι᾽ 
αἰῶνος καὶ πρὸς μόνα τὰ καύματα ποριξόμενοι βοή- 
ϑειαν αὐτουργὸν ἐκ τοῦ παραπεσόντος" τινὲς δὲ τῶν 
προβάτων τὰς οὐρὰς ἀποκόπτοντες ἐκ τῶν ὄὕπισϑεν 

καλύπτουσι διὰ τούτων τὰ ἰσχία, καϑάπερ αἰδῶ 35 
ταύτην προβαλλόμενοι" ἔνιοι δὲ χρῶνται ταῖς δοραῖς 
τῶν κτηνῶν, εἰσὶ δ᾽ οὗ περιξώμασι μέχρι μέσου τὸ 

14 ἐνίοτε] ἔνιοι Dind. 17 ξυλένοις D 21 δι᾽ αἰῶνος 
ἔχοντες vulg. 27 μέσον libri, corr. Dind. 
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σῶμα καλύπτουσιν, ἐκ τῶν τριχῶν πλέκοντες, ὡς 
ἂν τῶν παρ᾽ αὐτοῖς προβάτων ὄντων μὴ φερόντων 

ἔρια διὰ τὴν ἰδιότητα τῆς χώρας. τροφῇ δὲ χρῶν- 
ται τινὲς μὲν λαμβάνοντες τὸν γεννώμενον ἐν τοῖς 

δὕδασι καρπόν, ὃς αὐτοφυὴς ἀνατέλλει περί τε τὰς 

λίμνας καὶ τοὺς ἑλώδεις τόπους, τινὲς δὲ τῆς ἁπα- 

λωτάτης ὕλης τοὺς ἀκρεμόνας περικλῶντες, οἷς καὶ 
τὰ σώματα σκιάξοντες περὶ τὰς μεσημβρίας κατα- 
ψύχουσιν, ἔνιοι δὲ σπείροντες σήσαμον καὶ λωτόν, 

10 εἰσὶ δ᾽ οἱ ταῖς ῥίξαις τῶν καλάμων ταῖς ἁπαλωτά- 
ταις διατρεφόμενοι. οὐκ ὀλίγοι δ᾽ αὐτῶν καὶ ταῖς 
τοξείαις ἐνηϑληκότες τῶν πτηνῶν εὐστόχως πολλὰ 

τοξεύουσι, δι’ ὧν τὴν τῆς φύσεως ἔνδειαν ἀναπλη- 
ροῦσιν" oí πλεῖστοι δὲ τοῖς ἀπὸ τῶν βοσκημάτων 

15 κρέασι καὶ γάλακτι καὶ τυρῷ τὸν πάντα βίον διαξῶσι. 
Περὶ δὲ ϑεῶν o( μὲν ἀνώτερον Μερόης οἰκοῦν- 

τὲς ἐννοίας ἔχουσι διττάρς. ὑπολαμβάνουσι γὰρ τοὺς 

μὲν αὐτῶν αἰώνιον ἔχειν καὶ ἄφϑαρτον τὴν φύόδιν, 

οἷον ἥλιον καὶ σελήνην καὶ τὸν σύμπαντα κόσμον, 
20 τοὺς δὲ νομέξουσι ϑνητῆς φύσεως κεκοινωνηκέναι 

καὶ δι’ ἀρετὴν καὶ κοινὴν εἰς ἀνθρώπους εὐεργεσίαν 
^. 4 

τετευχέναι τιμῶν ἀϑανάτων᾽ -τήν ve γὰρ σιν καὶ : 

τὸν Πᾶνα, πρὸς δὲ τούτοις Ἡρακλέα καὶ Ze 
σέβονται, μάλιστα νομίξοντες ὑπὸ τούτων εὐηργε- 

45 τῇσϑαι τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος. ὀλίγοι δὲ τῶν 
Αἰθιόπων καϑόλου ϑεοὺς οὐ νομίξουσιν sive διὸ 
καὶ τὸν ἥλιον ὡς πολεμιώτατον ὄντα κατὰ τὰς ἀνα- 
τολὰς βλασφημήσαντες φεύγουσι πρὸς τοὺς ἑλώδεις 

24: εὐεργετεῖσθαι CD. 

Qe» 
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3 τῶν τόπων. παρηλλαγμένοις δ᾽ ἔϑεσι χρῶνται καὶ 
περὶ τοὺς παρ᾽ αὐτοῖς τελευτῶντας" oí μὲν γὰρ 
εἰς τὸν ποταμὸν βάλλοντες ἀφιᾶσιν, ἀρίστην ἡγού- 
μενοι ταφὴν ταύτην, oí δὲ περιχέαντες ὕελον ἐν 
ταῖς οἰκίχις φυλάττοντες νομίζουσι δεῖν μήτε τῶν 5 

τελευτώντων ἀγνοεῖσθαι τὰς ὄψεις τοῖς OvyytvéGL 

μήτ᾽ ἐπιλανθάνεσθαι τοὺς προδήκοντας τῷ γένει 
τῶν προσῳκειωμένων, ἔνιοι δ᾽ εἰς ὀστρακίνας σοροὺς 

ἐμβάλλοντες κατορύττουσι κύκλῳ τῶν ἱερῶν, καὶ 180 

τὸν ἐπὶ τούτοις γινόμενον ὅρκον μέγιστον ἡγοῦν- 10 
4 ται. τὰς δὲ βασιλείας ἐγχειρίξουσιν οἱ μὲν τοῖς εὐὖ- 
πρεπεστάτοις, τύχης ἡγούμενοι δῶρα ἀμφότερα, τήν 
τε μοναρχίαν καὶ τὴν εὐπρέπειαν, oí δὲ τοῖς émi- 

μελεστάτοις κτηνοτρόφοις παραδιδόασι τὴν ἀρχήν, 

ὡς μόνους ἄριστα τῶν ὑποτεταγμένων φροντιοῦν-- 15 

τας. ἔνιοι δὲ τοῖς πλουσιωτάτοις τοῦτο τὸ τίμιον 

ἀπονέμουσιν, ἡγούμενοι μόνους αὐτοὺς ἐπικουρεῖν 

τοῖς ὄχλοις δύνασϑαι διὰ τὴν ἑτοιμότητα τῆς εὐπο- 

ρίας, εἰσὶ δ᾽ ov τοὺς ἀνδρεία διαφέροντας αἱροῦν- 
ται βασιλεῖς, κρίνοντες τοὺς ἐν πολέμῳ πλεῖστον 30 
δυναμένους ἀξίους εἶναι μόνους τυγχάνειν τῶν 

πρωτείων. 
10 Τῆς δὲ παρὰ τὸν Νεῖλον χώρας τῆς ἐν τῇ Δι- 

βύῃ κειμένης ἐστί τι μέρος τῷ κάλλει διαφέρον᾽ 
τροφάς τε γὰρ φέρει δαψιλεῖς καὶ ποικίλας, καὶ ss 
πρὸς τὰς τῶν χαυμάτων ὑπερβολὰς ἔχει βοηϑείας 

εὐθέτους τὰς ἐν τοῖς ἕλεσι καταφυγάς" διὸ καὶ περι- 
μάχητος οὗτος ὃ τόπος γίνεται τοῖς τε Λίβυσι καὶ 

17 αὐτοὺς] τούτους II 19 αἱρούμενοι CF 28 ὃ 
τόπος οὗτος vulg. 
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τοῖς Αἰθίοψι, καὶ πρὸς ἀλλήλους ὑπὲρ αὐτοῦ πο- 
λεμοῦντες διατελοῦσι. φοιτᾷ δ᾽ εἰς αὐτὸν καὶ πλῆ- 
ὃος ἐλεφάντων ἐκ τῆς ἄνω χώρας, ὡς μὲν ἔνιοι 
λέγουσι, διὰ τὴν δαψίλειαν καὶ τὴν ἡδονὴν τῆς 

5 νομῆς ἕλη γὰρ ϑαυμαστὰ παρεκτείνεται τοῖς χεί- 
λεσι τοῦ ποταμοῦ, πολλῆς καὶ παντοίας ἐν αὐτοῖς 
φυομένης τροφῆς. διόπερ ὅταν γεύσωνται τοῦ ϑρύου 
καὶ τοῦ καλάμου, διὰ τὴν γλυκύτητα τῆς τροφῆς 
μένει καὶ τὴν τῶν ἀνθρώπων δίαιταν καταφϑείρει" 

10 δι’ ἣν αἰτίαν καταναγκχάξονται φεύγειν [εἰς] τούτους 

τοὺς τόπους, ὄντες νομάδες καὶ σκηνῖται, τὸ σύνολον 

τῷ συμφέροντι τὰς πατρίδας ὁρίξοντες. αἱ δ᾽ ἀγέλαι 
τῶν εἰρημένων ϑηρίων τὴν μεσόγειον χώραν ἐκλεί- 

πουδσι διὰ ὁπάνιν τροφῆς, ἅτε συντόμως τῶν φυομέ- 

15 yov ἐν τῇ γῇ πάντων αὐαινομένων" διὰ γὰρ τὴν 
τοῦ καύματος ὑπερβολὴν καὶ τὴν λειψυδρίαν τῶν 

πηγαίων καὶ ποταμίων ὑδάτων σκληρὰς καὶ σπανίους 
συμβαίνει γίνεσϑαι τὰς τροφάς. ὧς δὲ τινές φαόσιν, 

ὄφεις ϑαυμαστοὶ γίνονται τό τε μέγεϑος καὶ τὸ 
20 πλῆϑος κατὰ τὴν ϑηριώδη καλουμένην χώραν᾽ οὗτοι 

δὲ περὶ τὰς συστάδεις τῶν ὑδάτων ἐπιτίϑενται 
τοῖς ἐλέφασι, καὶ τραπέντες εἰς ἀλκὴν περιπλέκον- 
ται ταῖς σπείραις εἰς τὰ Ox£Aw, καὶ πέρας ἕως τού- 

του συνέχουδι βιαζόμενοι καὶ σφέγγοντες τοῖς δε- 
25 ὁμοῖς ἕως ἂν ἀφρίδσαντα τὰ ϑηρία πέσῃ διὰ τὸ 
181 βάρος. ἔπειτ᾽ ἀϑροιζόμενοι τὸ πεδὸν δαρκοφαγοῦσι, 

ῥαδίως ἐπικρατοῦντες διὰ τὴν δυσκινησίαν τοῦ ξῴου. 

ἀπολειπομένου δ᾽ ἀπορήματος, διὰ τίν᾽ αἰτίαν οὐ 

9 διαφϑεέρει D 10 ἀναγκάξονται C εἰς delevi 
28 ἀπολειπομένου G, ἀπολειπόμενοι cet. 
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συνέπονται τοῖς ἐλέφασιν εἰς τὴν προειρημένην 
παραποταμίαν διώχοντες τὰς συνήϑεις τροφάς, φασὶ 
τοὺς τηλικούτους ὄφεις τὴν μὲν ἐπίπεδον τῆς χώ- 

ρας φεύγειν, περὶ δὲ τὴν ὑπώρειαν ἐν ταῖς φάραγξι 
ταῖς εἰς τὸ μῆκος ἀνηκούσαις καὶ τοῖς σπηλαίοις τοῖς 

τὸ βάϑος ἔχουσι συνεχῶς ἐναυλέίζεσϑαι᾽ διόπερ τοὺς 

συμφέροντας καὶ συνήϑεις τόπους μηδαμῶς ἐκλεί- 
πεῖν. αὐτοδιδάκτου πρὸς τὰ τοιαῦτα τῆς φύσεως 

οὔσης ἅπασι τοῖς ξῴοις. περὶ μὲν οὖν Αἰὐἰϑιόπων 
καὶ τῆς χώρας αὐτῶν τοσαῦτα λέγομεν. 

Περὶ δὲ τῶν συγγραφέων ἡμῖν διοριστέον, ὅτι 
πολλοὶ δσυγγεγράφασι περί τὲ τῆς Αἰγύπτου καὶ τῆς 
«Αἰθιοπίας, ὧν οἱ μὲν ψευδεῖ φήμῃ πεπιστευκότες, 
οἱ δὲ παρ᾽ ἑαυτῶν πολλὰ τῆς ψυχαγωγίας ἕνεκα 
πεπλακότες, δικαίως ἂν ἀπιστοῖντο. ᾿Δ4γαϑαρχίδης ; 
μὲν γὰρ ὃ Κνίδιος ἐν τῇ δευτέρᾳ βίβλῳ τῶν περὶ 
τὴν ᾿4σίαν, καὶ Ó τὰς γεωγραφίας συνταξάμενος 
᾿Δρτεμίδωρος ὁ ᾿Εφέσιος κατὰ τὴν ὀγδόην βέβλον, 
καί τινὲς ἕτεροι τῶν ἐν Αἰγύπτῳ κατοικούντων, 
ἱστορηκότες τὰ πλεῖστα τῶν προειρημένων ἐν πᾶσι 
σχεδὸν ἐπιτυγχάνουσι. καὶ γὰρ ἡμεῖς καϑ᾽ ὃν και- 
ρὸν παρεβάλομεν εἰς Αἴγυπτον, πολλοῖς μὲν τῶν 
ἱερέων ἐνετύχομεν, οὐκ ὀλίγοις δὲ καὶ πρεσβευταῖς 

ἀπὸ τῆς Αἰὐἰϑιοπίας παροῦσιν εἰς λόγους ἀφικόμεϑα᾽ 

παρ᾽ ὧν ἀκριβῶς ἕκαστα πυϑόμενοι, καὶ τοὺς λό- 
γους τῶν ἱστορικῶν ἐξελέγξαντες, τοῖς μάλιστα δυμ- 

φωνοῦσιν ἀκόλουθον τὴν ἀναγραφὴν πεποιήμεϑα. 
Περὶ μὲν οὖν Αἰϑιόπων τῶν πρὸς τῇ δύσει 

2 φασὶ Reiske, φασὶ δὲ codices 6 εἰς add. Wess. 
12 ve om. vulg. 
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κατοικούντων ἀρκεσϑησόμεϑα τοῖς ῥηϑεῖσι, περὶ δὲ 
τῶν κατὰ τὴν μεσημβρίαν καὶ τὴν ᾿Ερυϑρὰν ϑάλατταν 
κειμένων ἐν μέρει διέξιμεν. δοκεῖ δ᾽ ἡμῖν ἁρμότ- 

τειν προδιελϑεῖν περὶ τῆς τοῦ χρυσοῦ κατασκευῆς 
5 τῆς ἐν τούτοις τοῖς τόποις γινομένης. 

Περὶ γὰρ τὰς ἐσχατιὰς τῆς Αἰγύπτου καὶ τῆς 12 

ὁμορούσης ᾿Δραβίας τε καὶ Αὐϑιοπίας τόπος ἐστὶν 

ἔχων μέταλλα πολλὰ καὶ μεγάλα χρυσοῦ, συναγο- 
μένου πολλοῦ πολλῇ κακοπαϑείᾳ τε καὶ δαπάνῃ. 

10 τῆς γὰρ γῆς μελαίνης οὔσης τῇ φύσει καὶ διαφυὰς 

καὶ φλέβας ἐχούδης μαρμάρον τῇ λευκότητι διαφε- 
ρούδας καὶ πάσας τὰς περιλαμπομένας φύδεις ὑπερ- 
βαλλούδας τῇ λαμπρότητι, οἵ προσεδρεύοντες τοῖς 

μεταλλικοῖς ἔργοις τῷ πλήϑει τῶν ἐργαξομένων 

16 κατασκευάζουσι τὸν χρυσόν. οἱ γὰρ βασιλεῖς τῆς 2 
182 4Ζἰγύπτου τοὺς ἐπὶ κακουργίᾳ καταδικασϑέντας καὶ 

τοὺς κατὰ πόλεμον αἰχμαλωτισϑέντας, ἔτι δὲ τοὺς 
ἀδίκοις διαβολαῖς περιπεσόντας καὶ διὰ ϑυμὸν εἰς 

φυλακὰς παραδεδομένους, ποτὲ μὲν αὐτούς, ποτὲ δὲ 
20 καὶ μετὰ πάδης συγγενείας ἀϑροίδσαντες παραδιδόασι 

πρὸς τὴν τοῦ χρυσοῦ μεταλλείαν, ἅμα μὲν τιμω- 

ρίαν λαμβάνοντες παρὰ τῶν καταγνωσϑέντων, ἅμα 

δὲ διὰ τῶν ἐργαξομένων. μεγάλας προσόδους λαμ- 

βάνοντες. οἵ δὲ παραδοϑέντες, πολλοὶ μὲν τὸ πλῆ- 
86 jog ὄντες, πάντες δὲ πέδαις δεδεμένοι, προόδκαρ- 

τεροῦσι τοῖς ἔργοις συνεχῶς καὶ μεϑ᾽ ἡμέραν καὶ 
δι’ ὅλης τῆς νυχτός, ἀνάπαυσιν μὲν οὐδεμίαν λαμ- 

ὡ» 

9 πολλοῦ] πολλοῖς C, del. Rhod, 12 ὑπερβαλλούσης 
CDF 18 προσεδρεύσαντες COD 19 παραδιδομένους CDF 
20 πάσης] τῆς add. Hertlein. 
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βάνοντες, δρασμοῦ δὲ παντὸς φιλοτίμως sioyóus- 
vov φυλακαὶ γὰρ ἐκ στρατιωτῶν βαρβάρων καὶ 
ταῖς διαλέκτοις διαφόροις χρωμένων ἐφεστήκασιν, 

ὥστε μηδένα δύνασϑαι δι᾽ ὁμιλίας ἢ φιλανθρώπου 
τινὸς ἐντεύξεως φϑεῖραί τινα τῶν ἐπιστατούντων. 
τῆς δὲ τὸν χρυσὸν ἐχούδης γῆς τὴν μὲν σκληροτά- 
την πυρὶ πολλῷ καύσαντες καὶ ποιήσαντες χαύνην 
προσάγουσι τὴν διὰ τῶν χειρῶν κατεργασίαν τὴν 
δὲ ἀνειμένην πέτραν καὶ μετρίῳ πόνῳ δυναμένην 
ὑπείκειν λατομικῷ σιδήρῳ καταπονοῦσι μυριάδες 

ἀκληρούντων ἀνθρώπων. καὶ τῆς μὲν ὅλης πρα- 
γματείας ὃ τὸν λέϑον διακρίνων τεχνίτης καϑηγεῖται 

καὶ τοῖς ἐργαξομένοις ὑποδείκνυσι᾽ τῶν ὃ πρὸς 

τὴν ἀτυχίαν ταύτην ἀποδειχϑέντων οἵ μὲν σώματος 

ῥώμῃ διαφέροντες τυπίσι σιδηραῖς τὴν μαρμαρίζου- 
ὅαν πέτραν κόπτουσιν, οὐ τέχνην τοῖς ἔργοις, ἀλλὰ 

βίαν προδάγοντες, ὑπονόμους δὲ διακόπτοντες, οὐκ 

ἐπ᾽ εὐθείας. ἀλλ’ ὡς ἂν ἡ διάφυσις ἡ τῆς ἀπο- 

στιλβούσης πέτρας. οὗτοι μὲν οὖν διὰ τὰς ἐν ταῖς 
διώρυξι καμπὰς καὶ δκολιότητας ἐν σκότει διατρί- 
βοντες λύχνους ἐπὶ τῶν μετώπων πεπραγματευμένους 
περιφέρουσι᾽ πολλαχῶς δὲ πρὸς τὰς τῆς πέτρας ἰδιό- 

τητὰας μεταδχηματίξοντες τὰ σώματα καταβάλλουσιν 

εἰς ἔδαφος τὰ λατομούμενα ϑραύματα᾽ καὶ τοῦτο 
ἀδιαλείπτως ἐνεργοῦσι πρὸς ἐπιστάτου βαρύτητα καὶ 

18 πληγάς. οἵ δὲ ἄνηβοι παῖδες εἰσδυόμενοι διὰ τῶν 

5 

20 

ὑπονόμων εἰς và κεκοιλωμένα τῆς πέτρας ἀναβάλ- | 
Aovew ἐπιπόνως τὴν ῥιπτουμένην κατὰ μικρὸν 

3 διαφόρως libri, corr. Dind. 20 καὶ σκολιότητας 
om. M; cf. Agatharch. apud Photium 25 (ed. C. Müller). 
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πέτραν xol πρὸς τὸν ἐκτὸς τοῦ στομίου τόπον sig 
ὕπαιϑρον ἀποκομίξουσιν. οἵ δ᾽ ὑπὲρ ἔτη τριάκοντα 
παρὰ τούτων λαμβάνοντες ὡρισμένον μέτρον τοῦ 
λατομήματος ἐν ὅλμοις λιϑίνοις τύπτουσι σιδηροῖς 

ὅ ὑπέροις, ἄχρι ἂν ὀρόβου τὸ μέγεϑος κατεργάσωνται. 

188 παρὰ δὲ τούτων τὸν ὀροβίτην λίϑον αἴ γυναῖκες καὶ » 

οἱ πρεσβύτεροι τῶν ἀνδρῶν ἐκδέχονται, καὶ μύλων 
ἑξῆς πλειόνων ὄντων ἐπὶ τούτους ἐπιβάλλουσι. καὶ 

παραστάντες ἀνὰ τρεῖς ἢ δύο πρὸς τὴν κώπην ἀλή- 
10 ϑουσιν, ἕως ἂν εἰς σεμιδάλεως τρόπον τὸ δοϑὲν 

μέτρον κατεργάδωνται. προδούδης δ᾽ ἅπασιν ἀϑε- 
ραπευσίας σώματος καὶ τῆς τὴν αἰδῶ περιστελλού- 

ὅης ἐσθῆτος μὴ προσούσης, οὐκ ἔστιν ὃς ἰδὼν οὐκ 

ἂν ἐλεήσεις τοὺς ἀκληροῦντας διὰ τὴν ὑπερβολὴν 
15 τῆς ταλαιπωρίας. οὐ γὰρ τυγχάνει συγγνώμης οὐδ᾽ 3 

ἀνέδεως ἁπλῶς οὐκ ἄρρωστος, οὐ πεπηρωμένος, οὐ 

γεγηρακώς, οὐ γυναικὸς ἀσϑένεια, πάντες δὲ πλη- 
γαῖς ἀναγκάξονται προδκαρτερεῖν τοῖς ἔργοις. μέχρι 
ἂν κακουχούμενοι τελευτήσωσιν ἐν ταῖς ἀνάγκαις͵ 

20 διόπερ οἱ δυστυχεῖς φοβερώτερον ἀεὶ τὸ μέλλον τοῦ 
παρόντος ἡγοῦνται διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς τιμοω- 

ρίας, ποϑεινότερον δὲ τοῦ ξῆν τὸν ϑάνατον προδ- 
δέχονται. τὸ δὲ τελευταῖον oí τεχνῖται παραλαβόν- 14 
τες τὸν ἀληλεσμένον λίϑον πρὸς τὴν ὅλην ἄγουσι 

25 συντέλειαν" ἐπὶ γὰρ πλατείας σανίδος μικρὸν ἐγκε- 
κλιμένης τρίβουσι τὴν κατειργαδμένην μάρμαρον 
ὕδωρ ἐπιχέοντες" εἶτα τὸ μὲν γεῶδες αὐτῆς ἐκτη- 

2 ὑπὲρ ἔτη] ἐντὸς τῶν Agath. 96 8 τούτους E, τού- 
τοις Cet. 10 ἕως ἂν om. I εἰς] ἐς cod. , 11 κατερ- 
γαξόμενοι ID 18 μὴ) μόνον Agath. 271 τηκόμενον D. 
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κόμενον διὰ τῶν ὑγρῶν καταρρεῖ κατὰ τὴν τῆς σα- 
νίδος ἔγκλισιν, τὸ δὲ χρυσίον ἔχον ἐπὶ τοῦ ξύλου 
παραμένει διὰ τὸ βάρος. πολλάκις δὲ τοῦτο ποι- 
οὔνξες, τὸ μὲν πρῶτον ταῖς χερσὶν ἐλαφρῶς τρί- 
βουσι, μετὰ δὲ ταῦτα σπόγγοις ἀραιοῖς κούφως ὅ 
ἐπιϑλίβοντες τὸ χαῦνον καὶ γεῶδες διὰ τούτων ἀνα- 
λαμβάνουσι, μέχρι ἂν ὅτου καϑαρὸν γένηται τὸ 
ψῆγμα τοῦ χρυσοῦ. τὸ δὲ τελευταῖον ἄλλοι τεχνῖ- 
ται παραλαμβάνοντες μέτρῳ καὶ σταϑμῷ τὸ συνη- 
γμένον εἰς κεραμεοῦς χύτρους ἐμβάλλουσι" μίξαν- 
τες δὲ κατὰ τὸ πλῆϑος ἀνάλογον μολίβδου βῶλον 
καὶ χόνδρους ἁλῶν, ἔτι δὲ βραχὺ καττιτέρου, καὶ 
κρίϑινον πίτυρον προδεμβάλλουσιν" ἁρμοστὸν δ᾽ 
ἐπίθημα ποιήσαντες καὶ πηλῷ φιλοπόνως περιχρί- 
όαντες ὀπτῶσιν ἐν καμίνῳ πέντε ἡμέρας καὶ νύκτας 

4 ἴδας ἀδιαλείπτως᾽ ἔπειτα ἐάσαντες ψυχϑῆναι τῶν 

μὲν ἄλλων οὐδὲν εὑρίσκουσιν ἐν τοῖς ἀγγείοις, τὸν 
δὲ χρυσὸν χαϑαρὸν λαμβάνουσιν ὀλίγης ἀπουσίας 
γεγενημένης. ἡ μὲν οὖν ἐργασία τοῦ χρυσοῦ περὶ 
τὰς ἐσχατιὰς τῆς Αἰγύπτου γινομένη μετὰ τοσούτων 30 

5 καὶ τηλικούτων πόνων συντελεῖται." αὐτὴ γὰρ ἡ 
φύσις, οἶμαι, ποιεῖ πρόδηλον ὡς ὃ χρυσὸς γένεσιν 184 
μὲν ἐπίπονον ἔχει, φυλακὴν δὲ χαλεπήν, σπουδὴν 
δὲ μεγίστην, χρῆσιν δὲ ἀνὰ μέσον ἡδονῆς τὲ καὶ 
λύπης. | 

Ἢ uiv οὖν τῶν μετάλλων τούτων εὕρεσις ἀρ- 
χαία παντελῶς ἐστιν, ὡς ἂν ὑπὸ τῶν παλαιῶν βα- 

2 χρυσὸν malim 11 βωλίον DF' — 12 καὶ κρέθινον] 
«xl om. C 16 ψυγῆναι 22 ὁ Reiske, ὁ μὲν codices. 

25 
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σιλέων καταδειχϑεῖσα. περὶ δὲ τῶν ἐϑνῶν [rovrov] c 
τῶν κατοικούντων τήν vs παράλιον τοῦ ᾿Δραβίου 
κόλπου καὶ Τρωγλοδυτικήν, ἔτι δ᾽ Αἰϑιοπίαν τὴν 
πρὸς μεσημβρίαν καὶ νότον, πειραδόμεϑα διεξιέναι. 

ὁ περὺ πρώτων δὲ τῶν ᾿Ιχϑυοφάγων ἐροῦμεν τῶν 1ῦ 

κατοικούντων τὴν παράλιον τὴν ἀπὸ Καρμανίας καὶ 
Γεδρωσίας ἕως τῶν ἐσχάτων τοῦ μυχοῦ τοῦ κατὰ 

τὸν ᾿ράβιον κόλπον ἱδρυμένου, ὃς εἰς τὴν μεσό- 
γειον ἀνήκων ἄπιστον διάστημα δυσὶν ἠπείροις 

i) περικλείεται πρὸς τὸν ἔκπλουν, τῇ μὲν ὑπὸ τῆς 
εὐδαίμονος Aguas, τῇ δ᾽ ὑπὸ τῆς Τρωγλοδυτικῆς. 
τούτων δὲ τῶν βαρβάρων τινὲς μὲν γυμνοὶ τὸ 9 
παράπαν βιοῦντες κοινὰς ἔχουσι τὰς γυναῖκας καὶ 

τὰ τέκνα παραπλησίως ταῖς τῶν ϑρεμμάτων ἀγέ- 
15 λαις, ἡδονῆς δὲ καὶ πόνου τὴν φυσικὴν μόνον ἀντί- 

ληψιν ποιούμενοι τῶν αἰσχρῶν καὶ καλῶν οὐδεμίαν 
λαμβάνουσιν ἔννοιαν. τὰς δὲ οἰκήσεις ἔχουσιν οὐκ 
ἄπωϑεν τῆς ϑαλάττης παρὰ τὰς ῥαχίας, καϑ' ἅς 

εἰσιν οὐ μόνον. βαϑεῖαι κοιλάδες, ἀλλὰ καὶ φάραγγες 
40 ἀνώμαλον καὶ στενοὶ παντελῶς αὐλῶνες σκολιαῖς 

ἐκτροπαῖς ὑπὸ τῆς φύσεως διειλημμένοι. τούτων 

0à τῇ χρείᾳ τῶν ἐγχωρίων πεφυκότων ἁρμοξόντως, 
τὰς ἐκτροπὰς καὶ διεξόδους συγκεχώκασι λίϑοις 

μεγάλοιρ, δι᾽ ὧν ὥσπερ δικτύων τὴν ϑήραν τῶν 
35 ἰχϑύων ποιοῦνται. ὅταν γὰρ 7) πλημυρὶς τῆς 9α- 

λάττης ἐπὶ τὴν χέρσον φέρηται λάβρως, ὃ ποιεῖ δὶς 
τῆς ἡμέρας περὶ τρίτην καὶ ἐνάτην μάλιστά πῶς 
ὥραν, ἡ μὲν ϑάλαττα πᾶσαν τὴν ῥαχίαν ἐπικλύ- 

e 

rS 

1 τούτων del. Dind. * Κεδρωσίας C 18 παρὰ] 
κατὰ D. : 



996 DIODORI SICULI 

ξουσα καλύπτει, καὶ λάβρῳ καὶ πολλῷ κύματι Gvv- 
- αποκομίξει πρὸς τὴν χέρσον ἄπιστον πλῆϑος παν- 

τοίων ἰχϑύων, οἱ τὸ μὲν πρῶτον ἐν τῇ παραλίῳ 
μένουσι. νομῆς χάριν πλανώμενοι περὶ τὰς ὑποδύ- 
σεις καὶ τὰ κοιλώματα" ἐπὰν δ᾽ ὃ τῆς ἀμπώτεως 

ἔλϑῃ χοόνος, τὸ μὲν ὑγρὸν ἐκ τοῦ κατ᾽ ὀλίγον διὰ 
τῶν κεχωσμένων λίϑων καὶ φαράγγων ἀπορρεῖ, οἵ 

6 δ᾽ ἐχϑῦς ἐν τοῖς κοιλώμασι καταλείπονται. κατὰ δὲ 
τοῦτον τὸν καιρὸν τὸ πλῆϑος τῶν ἐγχωρίων μετὰ 

τέχνων καὶ γυναικῶν εἰς τὰς ῥαχίας ἀϑροίξεται 10 

καϑάπερ ἀφ᾽ ἑνὸς κελεύσματος. σχιξομένων δὲ τῶν 

βαρβάρων εἰς τὰ κατὰ μέρος συστήματα, πρὸς τοὺς 
ἰδίους ἕκαστοι τόπους μετὰ βοῆς ἐξαισίου φέρονται, 
καϑάπερ αἰφνιδίου τινὸς κυνηγίας ἐμπεπτωκυίας. 

εἶθ᾽ αἱ μὲν γυναῖκες μετὰ τῶν παίδων τοὺς ἐλάτ- 15 
τονας τῶν ἰχϑύων καὶ πλησίον ὄντας τῆς χέρσου 
συλλαμβάνουσαι ῥίπτουσιν ἐπὶ τὴν γῆν, οἱ δὲ τοῖς 

σώμασιν ἀκμάξοντες προσφέρουδι τὰς χεῖρας τοῖς18 
διὰ τὸ μέγεϑος δυδκαταγωνίστοις᾽" ἐχπίπτουσι γὰρ 

ἐκ τοῦ πελάγους ὑπερμεγέϑεις οὐ μόνον σκορπίοι 30 
καὶ μύραιναι καὶ κύνες, ἀλλὰ καὶ φῶκαι καὶ πολλὰ 
τοιαῦτα ξένα καὶ ταῖς ὄψεσι καὶ ταῖς προσηγορίαι: 

ταῦτα δὲ τὰ ϑηρία καταμάχονται τεχνικῆς μὲν ὅπλων 
κατασκευῆς οὐδὲν ἔχοντες, κέρασι δὲ αἰγῶν ὀξέσι 
κατακεντοῦντες καὶ ταῖς ἀπορρῶξι πέτραις ἐπιτέ- ?5 
ὠνοντες᾽ πάντα γὰρ ἡ χρεία διδάδκει τὴν φύόσιν, 

οἰκείως τοῖς ὑποκειμένοις καιροῖς ἁρμοξομένην πρὸς 
16 τὴν ἐκ τῆς ἐλπίδος εὐχρηστίαν. ἐπειδὰν δ᾽ ἀϑροί- 

q 
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606v ἰχϑύων παντοδαπῶν πλῆϑος, μεταφέρουσδι 
τοὺς ληφϑέντας καὶ πάντας ὀπτῶσιν ἐπὶ τῶν πε- 

τρῶν τῶν ἐγκεκλιμένων πρὸς μεσημβρίαν. διαπύ- 

ρῶν δ᾽ οὐσῶν διὰ τὴν τοῦ χαύματος ὑπερβολήν, 
βοαχὺν ἐάδαντες χρόνον δτρέφουσι, κἄπειτα τῆς 
οὐρᾶς λαμβανόμενοι δείουσι τὸν ὅλον ὄγκον. καὶ αἵ 
μὲν σάρκες ϑρυπτόμεναι διὰ τὴν ϑερμασίαν ἀπο- 
πίπτουσιν, αἵ δ᾽ ἄκανθαν ῥιπτούμεναι πρὸς ἕνα 
τόπον μέγαν σωρὸν ἀποτελοῦσιν, ἀϑροιξόμεναι χρείας 

10 ἕνεκεν περὶ ἧς μικρὸν ὕστερον ἐροῦμεν. μετὰ δὲ 
ταῦτα τὰς μὲν σάρκας ἐπί τινος λεωπετρίας κατα- 

τυϑέμενοι πατοῦσιν ἐπιμελῶς ἐφ᾽ ἱκανὸν χρόνον καὶ 
καταμίσγουσι τὸν τοῦ παλιούρου καρπόν᾽ τούτου 

γὰρ δυναναχρωσϑέντος τὸ πᾶν γίνεται χρῆμα κολ- 
λῶδες" καὶ δοκεῖ τοῦτο καϑάπερ ἡδύσματος παρ᾽ 
αὐτοῖς ἔχειν τάξιν. τὸ δὲ τελευταῖον τὸ καλῶς πα- 
τηϑὲν εἰς πλινϑίδας παραμήκεις τυποῦντες τιϑέασιν 

εἰς τὸν ἥλιον" ἃς συμμέτρως ξηρανϑείδας καϑίδαντες 

κατευωχοῦνται. οὐ μὴν πρὸς μέτρον ἢ σταϑμὸν 
eo ἐσϑίοντες, ἀλλὰ πρὸς τὴν ἰδίαν ἑκάστου βούλησιν, 

τὴν φυσικὴν ὄρεξιν ἔχοντες τῆς ἀπολαύσεως περι- 

γραφήν" ἀνεκλείπτοις γὰρ καὶ διὰ παντὸς ἑτοίμοις 
χρῶνται ταμιεύμασιν, ὡς ἂν τοῦ Ποσειδῶνος τὸ 

τῆς Ζήμητρος ἔργον μετειληφότος. ἐνίοτε δὲ τηλι- 
s5 κοῦτον ἐκ τοῦ πελάγους εἰς τὴν χέρσον κυλινδεῖται 

κῦμα καὶ τὰς ῥαχίας ἐφ᾽ ἡμέρας πολλὰς κατακλύξει 
λάβρον, ὥστε μηδένα δύνασϑαι τοῖς τόποις προδεγ- 

6 καὶ αἴ μὲν] αἴ μὲν οὖν CF 14 χρῆμα Reiske 
(c. 23, 1), χρῶμα libri 920 ἕκαστος vel ἕκαστοι Hertlein 
29 dvexAs(zrOg codices, corr. Dind. ἑτοίμως CF 21 
λάβρως fort. 
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6 γέξειν. διόπερ κατὰ τούτους τοὺς καιροὺς σπανί- 

ξοντες τροφῆς τὸ μὲν πρῶτον τοὺς κόγχους συλλέ- 

y0v6L, τηλικούτους τὸ μέγεϑος ὧν εὑρίσκονταί τινξς 

τετραμναῖοι" τὰ μὲν γὰρ κύτη συντρίβουσι λίϑους 
εὐμεγέϑεις ἐμβάλλοντες, τὴν δ᾽ ἐντὸς σάρκα κατε- ὁ 
σϑίουσιν ὠμήν, τῆς γεύσεως οὔσης παρεμφεροῦς 

τοῖς ὀστρέοις. ἐπὰν δὲ διὰ τὴν συνέχειαν τῶν πνευ- 
μάτων ἐπὶ πλείονα χρόνον πλἤήϑειν συμβαίνῃ τὸν 
ὠκεανόν, καὶ τὴν εἰωϑυῖαν ϑήραν τῶν ἰχϑύων 
ἐκκλείσῃ τὸ τῆς περιστάσεως ἀδύνατον, ἐπὶ τοὺς 0 
κόγχους, ὡς εἴρηται, τρέπονται. εἰ δὲ ἡ ἐκ τῶν 
κόγχων τροφὴ σπανίξει, καταφεύγουσιν ἐπὶ τὸν τῶν 
ἀκανθῶν σωρόν" ἐκ τούτου γὰρ ἐκλέγοντες τὰς 186 

ἐγχύλους καὶ προσφάτους τῶν ἀκανϑῶν διαιροῦσι 
κατ᾿ ἄρϑρον, καὶ τὰς μὲν αὐτόϑεν τοῖς ὀδοῦσι 15 
κατεργάξονται, τὰς δὲ σκληρὰς λίϑοις ϑραύοντες 
καὶ προὔπεργαξόμενον κατεσϑίουσδι, παραπλησίαν 

11 διάϑεσιν ἔχοντες τοῖς φωλεύουσι τῶν ϑηρίων. τῆς 

μὲν οὖν ξηρᾶς τροφῆς τὸν εἰρημένον τρόπον εὐπο- 
ροῦσι, τῆς δ᾽ ὑγρᾶς παράδοξον ἔχουσι καὶ παντε- 90 
λῶς ἀπιστουμένην τὴν χρῆσιν. ταῖς μὲν γὰρ ϑήραις 
προσκαρτεροῦσιν ἐφ᾽ ἡμέρας τέτταρας, εὐωχούμενοι 
πανδημεὶ us9" ἰλαρότητος καὶ ταῖς ἀνάρϑροις Goto 
ἀλλήλους ψυχαγωγοῦντες᾽ πρὸς δὲ τούτοις ἐπιμί- 
ὄγονται τότε ταῖς γυναιξὶν αἷς ἂν τύχωσι παιδο- 26 
ποιίας ἕνεκα, πάσης ἀδχολίας ἀπολελυμένοι διὰ τὴν 

2 εὐχοπίαν καὶ τὴν ἑτοιμότητα τῆς τροφῆς. τῇ δὲ 

[rr 

ed 

7 δὲ] δὴ Bekker 10 ἐπὶ — 11 εἰ δὲ om. D (cf. 
Agath. 85 11 ἡ] ἡ δὲ D 12 σπανίξῃ O 871 καὶ τὴν 
δτοιμότητα om. Agath., del. Reiske. 
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πέμπτῃ πρὸς τὴν ὑπώρειαν ἐπείγονται πανδημεὶ 
ποτοῦ χάριν, ἔνϑα συρρύσεις ὑδάτων γλυκέων εἰσί, 

πρὸς αἷς οἵ νομάδες τὰς ἀγέλας τῶν ϑρεμμάτων 
ποτίξουσιν. ἡ δὲ ὁδδοιπορία τούτων παραπλήσιος 8 

δ γίνεται ταῖς ἀγέλαις τῶν βοῶν, πάντων φωνὴν 
ἀφιέντων οὐκ ἔναρϑρον, ἀλλ᾽ ἦχον μόνον ἀποτε- 
λοῦσαν. τῶν δὲ τέκνων τὰ μὲν νήπια παντελῶς αἵ 
μητέρες ἐν ταῖς ἀγκάλαις φέρουσι, τὰ δὲ κεχωρισμένα 
τοῦ γάλακτος οἵ πατέρες, τὰ δ᾽ ὑπὲρ πενταετῆ χρόνον 

10 ὄντα προάγει μετὰ τῶν γονέων σὺν παιδιᾷ, πεπλη- 
ρωμένα χαρᾶς, ὡς ἂν πρὸς τὴν ἡδίστην ἀπόλαυσιν 

δρμώμενα. ἡ γὰρ φύσις αὐτῶν ἀδιάστροφος οὖσα 4 
τὴν ἀναπλήρωσιν τῆς ἐνδείας ἡγεῖται μέγιστον ἀγα- 

ϑόν, οὐδὲν τῶν ἐπεισάκτων ἡδέων ἐπιξητοῦσα. ὅταν 
15 δὲ ταῖς τῶν νομάδων ποτίστραις ἐγγίσωσι καὶ τοῦ 

ποτοῦ πληῤωϑῶσι τὰς κοιλέας, ἐπανέρχονται, μόγις 

βαδίξοντες διὰ τὸ βάρος. κἀκείνην μὲν τὴν ἡμέραν 
οὐδενὸς γεύονται, κεῖται δ᾽ ἕκαστος ὑπεργέμων καὶ 

δύσπνους καὶ τὸ σύνολον παρεμφερὴς τῷ μεϑύοντι. 
20 τῇ δ᾽ ἑξῆς ἐπὶ τὴν ἀπὸ τῶν ἰχϑύων πάλιν τροφὴν 

ἀνακάμπτουσι' καὶ τοῦτον τὸν τρόπον ἡ δίαιτα 

κυκλεῖται παρ᾽ αὐτοῖς πάντα τὸν τοῦ Civ χρόνον. 
Οἱ μὲν οὖν τὴν παράλιον τὴν ἐντὸς τῶν στενῶν 

κατοικοῦντες οὕτω βιοῦσι, νόσοις μὲν διὰ τὴν ἁπλό- 
386 τητὰ τῆς τροφῆς σπανίως περιπίπτοντες, ὀλιγοχρο- 

νιώτεροι δὲ πολὺ τῶν παρ’ ἡμῖν ὄντες. τοῖς δὲ 18 
τὴν ἐκτὸς τοῦ κόλπου παράλιον νεμομένοις πολλῷ 

Qe 

2 γλυκέων ὑδάτων vulg. 7 αἵ Buren παντελῶς 
codices, corr. Reiske 16 πληρώσωσι Dind. 20 ἀπὸ 
om. D 23 τοῦ στενοῦ D 94 ἁπαλότητα D. 
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τούτων παραδοξότερον εἶναι τὸν βίον συμβέβηκεν, 
ὡς ἂν ἄδιψον ἐχόντων καὶ ἀπαϑῆ τὴν φύσιν. ἀπὸ 
γὰρ τῶν οἰκουμένων τόπων εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ 
τῆς τύχης ἐκτετοπισμένοι τῆς μὲν ἀπὸ τῶν ἰχϑύων 
ἄγρας εὐποροῦσιν, ὑγρὰν δὲ τροφὴν οὐκ ἐπιξη- ὅ 
τοῦσι. προσφερόμενοι γὰρ τὸν ἐχϑῦν ἔγχυλον, μικρὰν 

ἔχοντα τῶν ὠμῶν τὴν παραλλαγήν, οὐχ οἷον ὑγρὰν 

τροφὴν ἐπιξητοῦσιν, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἔννοιαν ἔχουσι ποτοῦ. 
στέργουσι δὲ τὴν ἐξ ἀρχῆς δίαιταν ὑπὸ τῆς τύχης 
αὐτοῖς προσκληρωϑεῖσαν, εὐδαιμονίαν ἡγούμενοι 10 

τὴν ἐκ τῆς ἐνδείας αὐτοῦ τοῦ λυποῦντος ὑπεξαίρεσιν. 

τὸ δὲ πάντων παραδοξότατον, ἀπαϑείᾳ τοσοῦτον 
ὑπερβάλλουσι πάντας ὥστε μὴ ῥαδίως πιστευθῆναι 181 
τὸν λόγον. καίτοι ys πολλοὺ τῶν ἀπ’ Αἰγύπτου 

πλεόντων διὰ τῆς ᾿Ερυϑρᾶς ϑαλάττης ἔμποροι μέἔχρε 1s 
τοῦ νῦν, πολλάκις προδπεπλευχότες πρὸς τὴν τῶν 

Ἰχϑυοφάγων χώραν, ἐξηγοῦνται σύμφωνα τοῖς ὑφ᾽ 

ἡμῶν εἰρημένοις περὶ τῶν ἀπαϑῶν ἀνθρώπων. καὶ 
ὁ τρίτος δὲ Πτολεμαῖος, ὁ φιλοτιμηϑεὶς περὶ τὴν 
ϑήραν τῶν ἐλεφάντων τῶν περὶ τὴν χώραν ταύτην so 
ὄντων, ἐξέπεμψεν ἕνα τῶν φίλων, ὄνομα Σιμμίαν, 
κατασκεψόμενον τὴν χώραν" οὗτος δὲ μετὰ τῆς 
ἁρμοττούσης χορηγίας ἀποσταλεὶς ἀκριβῶς, ὥς φησιν 

᾿Δἀγαϑαρχίδης ὁ Κνίδιος ἱστοριογράφος, ἐξήτασε τὰ 
κατὰ τὴν παραλίαν ἔϑνη. φησὶν οὖν τὸ τῶν ἀπαϑῶν 35 
“Αἰθιόπων ἔϑνος τὸ σύνολον ποτῷ μὴ χρῆσϑαι, μηδὲ 
τὴν φύσιν αὐτῶν ἐπιξητεῖν διὰ τὰς προειρημένας 
αἰτίας. καϑόλου δ᾽ ἀποφαίνεται μήτ᾽ εἰς σύλλογον 

8 ἐπιξητοῖσι ποτοῦ, ἀλλ᾽... ἔχουσι codices, corr, Dind. 
26 παραλέαν] ἱστορίαν DF ; τὴν κατὰ τὰ ἔθνη ἱστορέαν fort. 
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ἔρχεσϑαι πρὸς τοὺς ἀλλοεϑνεῖς, μήτε τὸ ξένον τῆς 
ὄψεως τῶν προσπλεόντων κινεῖν τοὺς ἐγχωρίους, 
ἀλλ᾽ ἐμβλέποντας ἀτενῶς ἀπαϑεῖς ἔχειν καὶ ἀκινή- 

τους τὰς αἰσϑήσεις, ὡς [ἂν] μηδενὸς παρόντος. οὔτε 

5 γὰρ ξίφος σπασαμένου τινὸς καὶ καταφέροντος ὑπεξ- 
ἔφυγον, οὔϑ᾽ ὕβριν οὐδὲ πληγὰς ὑπομένοντες ἦἠρε- 
ϑίξοντο, τό τε πλῆϑος οὐ συνηγανάκτει τοῖς πάσχου- 

Gu, ἀλλ᾽ ἐνίοτε τέκνων ἢ γυναικῶν σφαττομένων 
ἐν ὀφθαλμοῖς ἀπαϑεῖς ταῖς διαϑέσεσιν ἔμενον, οὐ- 

10 δεμίαν ἔμφασιν ὀργῆς ἢ πάλιν ἐλέου διδόντες. καϑό- 

λου δὲ τοῖς ἐκπληκτικωτάτοις δεινοῖς περιπίπτοντες 

ἠρεμαῖοι διέμενον, βλέποντες μὲν ἀτενῶς εἰς τὰ συν- 
τελούμενα, ταῖς δὲ κεφαλαῖς παρ᾽ ἕκαστα διανεύ- 
οντὲς. διὸ καί φαόιν αὐτοὺς διαλέκτῳ. μὲν μὴ 

15 χρῆσϑαι, μιμητικῇ δὲ δηλώσει διὰ τῶν χειρῶν δια- 
σημαίνειν ἕκαστα τῶν πρὸς τὴν χρείαν ἀνηκόντων. 

καὶ τὸ πάντων ϑαυμασιώτατον, φῶκαι τοῖς γέ- 

νεόι τούτοις συνδιατρίβουσαι ϑήραν ποιοῦνται τῶν 

ἰχϑύων καϑ' αὑτὰς παραπλησίως ἀνθρώποις. ὁμοίως 

20 08 καὶ περὶ τὰς κοίτας καὶ τὴν τῶν γεννηϑέντων 
ἀσφάλειαν μεγίστῃ πίστει τὰ γένη χρῆσϑαι ταῦτα 
πρὸς ἄλληλα χωρὶς γὰρ ἀδικήματος ἀλλοφύλοις 
ξῴοις ἡ συναναστροφὴ γένεται μετ’ εἰρήνης καὶ 
πάσης εὐλαβείας. 

25 Οὗτος uiv οὖν ὃ βίος, καίπερ ὧν παράδοξος, ἐκ 
παλαιῶν χρόνων τετήρηται τοῖς γένεσι τούτοις, εἴτε 

4 ἂν delevi 6 οὐδὲ Dindorf, οὔτε libri — 8 7] καὶ IT 
ἀποσφαττομένων Il 14 φησὶν Schneider 20 κοίτας] καὶ 
τεκνώσεις &dd. D, καὶ τὰς καμαροειδεῖς καὶ τεκνώσεις add. C 
21 ταῦτα χρῆσϑαι vulg. 
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ἐθισμῷ διὰ τὸν χρόνον εἴτε ἀναγκαίᾳ χρείᾳ διὰ τὸ 
19 κατεπεῖγον ἡρμοσμένος. οἰκήσεσι δὲ τὰ ἔϑνη οὐχ 

ὁμοίαις χρῆται, πρὸς δὲ τὰς τῆς περιστάσεως ἰδιό- 
τητας διηλλαγμέναις ἐμβιοῦσι. τινὲς μὲν γὰρ ἐν 
σπηλαίοις κατοικοῦσι κεκλιμένοις μάλιστα πρὸς τὰς 5 

ἄρκτους, ἐν οἷς καταψύχουσιν ἑαυτοὺς διά vs τὸ 
βάϑος τῆς σκιᾶς καὶ διὰ τὰς περιπνεούσας αὔρας" 

τὰ μὲν γὰρ πρὸς μεσημβρίαν νεύοντα, τοῖς ἵπνοις 

παραπλησίαν ἔχοντα τὴν ϑερμασίαν, ἀπρόσιτα τοῖς 
ἀνθρώποις ἐστὶ διὰ τὴν τοῦ καύματος ὑπερβολήν. 10 
οἵ δὲ τῶν πρὸς ἄρκτον νευόντων σπηλαίων σπανί- 
ἕξοντες ἀϑροίξουσι τὰς πλευρὰς τῶν ἐκ τοῦ πελά- 188 

yove ἐκπιπτόντων κητῶν᾽ τῆς δὲ τούτων δαψιλείας 
πολλῆς οὔσης, καταπλέξαντες ἐξ ἑκατέρου μέρους 

κύρτας πρὸς ἀλλήλας νενευκυίας, τῷ προσφάτῳ φύκει 15 

ταύτας διαπλέκουσι. δκεπαξομένης οὖν τῆς καμά- 
ρας, ἐν ταύτῃ τὸ βαρύτατον τοῦ καύματος ἀναπαύ- 

ονται, τῆς κατὰ φύσιν χρείας αὐτοδίδακτον τέχνην 
ὑφηγουμένης. τρίτος δὲ τρόπος ἐστὶ τοῖς ᾿Ιχϑυο- 
φάγοις τῆς σκηνώσεως τοιοῦτος. ἐλαῖαι φύονται 20 

πάνυ πολλαὶ περὶ τοὺς τόπους τούτους, τὰ μὲν 

περὶ τὴν ῥίξαν ἔχουσαι προσκλυξόμενα τῇ ϑαλάττῃ, 
πυκναὶ δὲ τοῖς φυλλώμασι, τὸν δὲ καρπὸν ὅμοιον 
ἔχουσαν τῷ κασταναϊκῷ καρύῳ. ταύτας ἀλλήλαις 
συμπλέκοντες καὶ συνεχῆ σκιὰν ποιοῦντες ἰδιαξού- 6 

8 ὁμοίως DF; τοῖς ἐχϑυοφάγοις add. codices, del. 
Eichstádt 4 διηλλαγμένως D 8 ἵπνοις] πυρίπνοις C 
9 παραπλησίως D 11 σπηλαίων vevovytov D 18 κητῶν 
om. D 16 κύρτας] καὶ add. D, καὶ καμαροειδεῖς στέγας 
add. CE 20 ἐλαῖαι Agath. 48, ἐλάται codices 22 περὶ] 
πρὸ E 484 κασταναικῷ Agath., κασταίνῳ codices. 
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6v; σκηναῖς ἐμβιοῦσιν᾽ ἅμα yàg ἐν γῇ καὶ ϑα- 

λάττῃ διατρίβοντες. ἐπιτερπῶς διεξάγουσι. τὸν μὲν 
ἥλιον φεύγοντες τῇ διὰ τῶν ἀκρεμόνων σκιᾷ, τὸ δὲ 
φυσικὸν περὶ τοὺς. τόπους καῦμα τῇ συνεχεῖ τοῦ 

5 χύματος προσχλύσει διορϑούμενοι, ταῖς δὲ περι- 
πνοαῖς τῶν εὐκαίρων ἀνέμων εἰς ῥαστώνην ἄγοντες 
τὰ σώματα. ῥητέον δ᾽ ἡμῖν καὶ περὶ τοῦ τετάρτου 
μέρους τῆς 6xqvddscog. ἔκ γὰρ τοῦ παντὸς αἰῶνος 
σεσώρευται τοῦ μνίου φόρτος ἄπλατος, ὄρει παρεμ- 

10 φερής' οὗτος ὑπὸ τῆς συνεχοῦς τοῦ κύματος πλη- 

γῆς πεπιλημένος τὴν φύσιν ἔχει στερέμνιον καὶ συμ- 
πεπλεγμένην ἅμμῳ. ἐν τούτοις οὖν τοῖς ἀναστήμασιν 
ὑπονόμους ἀνδρομήκεις ὀρύττοντες, τὸν μὲν κατὰ 

κορυφὴν τόπον ἐῶσι στέγην, κάτωϑεν δ᾽ αὐλῶνας 
15 παραμήκεις καὶ πρὸς ἀλλήλους συντετρημένους κατα- 

δκευάξουσιν. ἐν δὲ τούτοις ἀναψύχοντες ἑαυτοὺς 

ἀλύπους καταδκχκευάξουσι, καὶ κατὰ τὰς ἐπικλύσεις 

τῶν κυμάτων ἐκπηδῶντες περὶ τὴν ϑήραν τῶν 

ἰχϑύων ἀσχολοῦνται" ὅταν δὲ ἄμπωτις γένηται. κατευ- 
20 ὠχησόμενονυ τὰ ληφϑέντα συμφεύγουσι πάλιν εἰς 

τοὺς προειρημένους αὐλῶνας. τοὺς δὲ τελευτήσαν- 

τας ϑάπτουσι κατὰ μὲν τὸν τῆς ἀμπώτεως καιρὸν 
ἐῶντες ἐρριμμένους, ὅταν δ᾽ ἡ πλημυρὶς ἐπέλϑη., 
ῥίπτουσιν εἰς τὴν ϑάλατταν τὰ σώματα. διὸ καὶ 

35 τὴν ἰδίαν ταφὴν τροφὴν τῶν ἰχϑύων ποιούμενοι 

κυκλούμενον ἰδιοτρόπως τὸν βίον ἔχουσι παρ᾽ ὅλον 

τὸν αἰῶνα. 

1 ἐν] καὶ ἐν D 9 ἄπλετος 11 10 καύματος vulg. 
19 κατευωχησάμενοι codices, corr. Eich. 29 uiv Jacobs, 
μόνον libri. 
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20 "Ev δὲ γένος τῶν ᾿Ιχϑυοφάγων τοιαύτας ἔχει τὰς 
οἰκήσεις ὥστε πολλὴν ἀπορίαν παρέχεσϑαι τοῖς τὰ 
τοιαῦτα φιλοτιμουμένοις ξητεῖν᾽ ἐν γὰρ ἀποκρήμνοις 

φάραγξι καϑίδρυνταί τινες, εἰς ἃς ἐξ ἀρχῆς ἦν ἀδύ- 
νατον παραβάλλειν τοὺς ἀνθρώπους, ἄνωϑεν μὲν 5 
ἐπεχούσης πέτρας ὑψηλῆς καὶ πανταχόϑεν ἀποτό- 189 
μου, ἐκ πλαγίων δὲ κρημνῶν ἀπροσίτων ὑφαιρου- 
μένων τὰς παρόδους, τὴν δὲ λοιπὴν πλευρὰν τοῦ 
πελάγους δρέξοντος, ὃ πεξῇ μὲν διελθεῖν ἀδύνατον, 
σχεδίαις δὲ οὐ χρῶνται τὸ παράπαν, πλοίων τε τῶν 10 

παρ᾽ ἡμῖν ὑπάρχουσιν ἀνεννόητοι. τοιαύτης δὲ ἀπο- 

ρίας περὶ αὐτοὺς οὔσης, ὑπολείπεται λέγειν αὐτό- 

χϑονας αὐτοὺς ὑπάρχειν, ἀρχὴν μὲν τοῦ πρώτου 
γένους μηδεμίαν ἐσχηκότας, ἀεὶ δ᾽ ἐξ αἰῶνος γεγο- 
νότας, καϑάπερ ἔνιοι τῶν φυσιολόγων περὶ πάντων 15 

τῶν Φυσιολογουμενον ἀπεφήναντο. ἀλλὰ γὰρ περὶ 
μὲν τῶν τοιούτων ἀνεφίχτου τῆς ἐπινοίας ἡμῖν οὔ- 
σης οὐδὲν κωλύει τοὺς τὰ πλεῖστα ἀποφηναμένους 
ἐλάχιστα γινώσκειν, ὡς ἂν τῆς ἐν τοῖς λόγοις πιϑα- 

νότητος τὴν μὲν ἀκοὴν πειϑούσης, τὴν δ᾽ ἀλήϑειαν 20 

οὐδαμῶς εὑριδκούσης. 

21 "Pqvéov δ᾽ ἡμῖν καὶ περὶ τῶν καλουμένων Χελω- 
νοφάγων, ὃν τρόπον ἔχουσι τὴν ὅλην διάϑεσιν τοῦ 

βίου. νῆσοι γάρ εἰσι κατὰ τὸν ὠκεανὸν πλησίον τῆς 
γῆς κείμεναι, πολλαὶ μὲν τὸ πλῆϑος, μικραὶ δὲ τοῖς 25 
μεγέϑεσι καὶ ταπειναί, καρπὸν δὲ οὔϑ᾽ ἥμερον οὔτ᾽ 
ἄγριον ἔχουσαι. ἕν ταύταις διὰ τὴν πυκνότητα κῦμα 

μὲν οὐ γίνεται, τοῦ κλύδωνος ϑρανομένου περὶ τὰς 

t2 

e 

12 ἀπολείπεται C 14 ἐσχηπότος II. 
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ἄκρας τῶν νήσων, χελωνῶν δὲ ϑαλαττίων πλῆϑος 
ἐνδιατρίβει περὶ τοὺς τόπους τούτους, πανταχόϑεν 
καταφεῦγον πρὸς τὴν ἐκ τῆς γαλήνης σκέπην. αὗται 9 
ὃὲ τὰς μὲν νύχτας ἐν βυϑῷ διατρίβουσιν ἀσχολού- 

ὅ μεναι περὶ τὴν νομήν, τὰς δ᾽ ἡμέρας εἰς τὴν ἀνὰ 

μέσον τῶν νήσων ϑάλατταν φοιτῶσαι κοιμῶνται 

μετέωροι τοῖς κύτεσι πρὸς τὸν ἥλιον, παρεμφερῆ 
τὴν πρόσοψιν ποιοῦσαι ταῖς κατεστραμμέναις ἀκά- 
TOig" ἐξαίσιοι γὰρ τοῖς μεγέϑεσιν ὑπάρχουσι καὶ τῶν 

10 ἐλαχίστων ἁλιάδων οὐκ ἐλάττους. oí δὲ τὰς νήδους 3 

κατοικοῦντες βάρβαρον κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν 
ἠρέμα προσνήχονται ταῖς χελώναις᾽ πρὸς ἑκάτερον 
ὃὲ μέρος πλησιάσαντες, οἷ μὲν πιέξουσιν, οἵ δ᾽ ἐξαί- 
ρουσιν, ἕως ἂν ὕπτιον γένηται τὸ ξῷον. ἔπειϑ᾽ οἵ 4 

16 μὲν ἐξ ἑκατέρου μέρους οἰακίξουσι τὸν ὅλον ὄγκον, 
ἵνα μὴ στραφὲν τὸ ξῷον καὶ νηξάμενον τῷ τῆς 
φύσεως βοηϑήματι φύγῃ κατὰ βάϑους, εἷς δ᾽ ἔχων 

μέρμιϑα μακρὰν καὶ δήσας τῆς οὐρᾶς νήχεται πρὸς 
τὴν γῆν καὶ προσέλκεται μετάγων τὸ ξῷον ἐπὶ τὴν 

30 χέρσον, συμπαρακομιξομένων τῶν ἐξ ἀρχῆς τὴν ἐπί- 
ϑεσιν πεποιημένων. ὅταν δ᾽ εἰς τὴν νῆσον Éxxo- 6 

μίδωσι, τὰ μὲν ἐντὸς πάντα βραχὺν χρόνον ἐν ἡλίῳ 
παροπτήδαντες κατευωχοῦνται, τοῖς δὲ κύτεσιν οὖσι 

190 σκαφοειδέσι χρῶνται πρός τε τὸν εἰς τὴν ἤπειρον 

25 διάπλουν, ὃν ποιοῦνται τῆς ὑδρείας ἕνεκεν, καὶ 

πρὸς τὰς σκηνώσεις, τιϑέντες πρηνεῖς ἐφ᾽ ὑψηλῶν 

τόπων, ὥστε δοκεῖν τούτοις τὴν φύσιν δεδωρῆσϑαι 

6 φοιτῶσαι]ὔ φοιτῶσι καὶ D 7 σκύτεσι II (— v. 23) 
14 ἂν add. Dind. 18 μέρμινϑα D, μέρινϑα Ο 18 τῆς] 
ἐκ τῆς Hertlein 19 μετάγων] μετάλλων (1. 6. μετ᾽ ἀλλων) D. 
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μιᾷ χάριτι πολλὰς χρείας" τὴν yàg αὐτὴν αὐτοῖς 
εἶναι τροφήν, ἀγγεῖον, οἰκίαν, ναῦν. 

Οὐ μακρὰν δὲ τούτων διεστῶτες νέμονται τὴν 
παράλιον βάρβαροι βίον ἀνώμαλον ἔχοντες. δια- 
τρέφονται γὰρ ἀπὸ τῶν ἐκπιπτόντων εἰς τὴν χέρ- 
σον κητῶν, ποτὲ μὲν δαψέλειαν τροφῆς ἔχοντες διὰ 
và μεγέϑη τῶν εὑρισκομένων ϑηρίων, ποτὲ δὲ δια- 
λειμμάτων γινομένων κακῶς ἀπαλλάττουσιν ὑπὸ τῆς 
ἐνδείας᾽ x«9' ὃν δὴ χρόνον ἀναγκάξονται κατεργά- 
ξεσϑαι διὰ τὴν σπάνιν τῶν ἀρχαίων ὀστῶν χόν- 

δρους καὶ τὰς ἄκρας τῶν πλευρῶν ἐκφύσεις. 

Τῶν μὲν οὖν ᾿ἸΙχϑυοφάγων τὰ γένη τοσαῦτ᾽ 

ψι 

ἐστὶ καὶ τοιούτοις χρῶνται βίοις, ὡς ἐν κεφαλαίοις, 
22 εἰπεῖν. ἡ δὲ κατὰ τὴν Βαβυλωνίαν παράλιος συν- 

ἄπτει μὲν ἡμέρῳ καὶ καταφύτῳ χώρᾳ, τοσοῦτο δέ 
ἐστι πλῆϑος τῶν ἰχϑύων τοῖς ἐγχωρίοις ὥστε τοὺς 

ἀναλίσκοντας μὴ δύνασϑαι ῥαδίως περιγενέσϑαι τῆς 
δαψιλείας. παρὰ γὰρ τοὺς αἰγιαλοὺς ἱστᾶσι καλά- 
μους πυκνοὺς καὶ πρὸς ἀλλήλους διαπεπλεγμένους". 

ὥστε τὴν πρόσοψιν ὁμοίαν εἶναι δικτύῳ παρὰ ϑά- 
λατταν ἑστηκότι. κατὰ δὲ πᾶν τὸ ἔργον ὑπάρχουσι 
πυκναὶ ϑύραι, τῇ μὲν πλοκῇ ταρσώδεις, τὰς στροφὰς 
δ᾽ ἔχουσαι πρὸς τὰς εἰς ἑκάτερα τὰ μέρη κινήσεις 
εὐλύτους. ταύτας ὃ κλύδων φερόμενος μὲν εἰς τὴν 
γῆν κατὰ τὸν τῆς πλημυρίδος καιρὸν ἀνοίγει, παλιόσ- 

συτῶν δὲ κατὰ τὴν ἔμπωτιν ἀποκλείει. διόπερ συμ- 
βαίνει καϑ' ἑκάστην ἡμέραν πλημυρούσης μὲν τῆς 

, 1 γὰρ ante χάριτι ponunt CF 8. ἀπὸ ll 9 κατερ- 
γάσασθαι vulg. 18 ἐστὶ] εἰσὶ CF κεφαλαέῳ 11 16 
πλῆθός ἐστι vulg. 21 τὸ add. Dind. 22 ταρσωταὶ CF. 

20 

25 
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ϑαλάττης ἐκ βυϑοῦ τοὺς ἰχϑῦς συνεκφερομένους 

διὰ τῶν ϑυρῶν παρεισπίπτειν, ἀναχωρούσης δὲ μὴ 

δύνασϑαι τοῖς ὑγροῖς συνδιαρρεῖν διὰ τῆς τῶν κα- 

λάμων πλοκῆς. διὸ καὶ παρὰ τὸν ὠκεανὸν évíovs 
5 σωροὺς ἰχϑύων σπαιρόντων δρᾶν ἔστι γινομένους, 
οὺς ἀναλεγόμενοι δυνεχῶς οἵ πρὸς τούτοις τεταγμένοι 
δαψιλεῖς ἀπολαύσεις ἔχουσι καὶ μεγάλας προσόδους. 

ἔνιοι δὲ τῶν περὶ τοὺς τόπους διατριβόντων, πεδι- 4 
άδος τε καὶ ταπεινῆς τῆς χώρας ὑπαρχούσης, τάφρους 

10 ὀρύττουσιν ἀπὸ ϑαλάττης εὐρείας ἐπὶ πολλοὺς στα- 

δίους μέχρι ἰδίων ἐπαύλεων, ῥαβδωτὰς δὲ ϑύρας 
ἐπ᾽ ἄκρας αὐτὰς ἐπιστήσαντες ἀναβαινούσης μὲν τῆς 
πλημυρίδος ἀνοίγουσιν, εἰς δὲ τοὐναντίον βετα- 
πιπτούσης κλείουσιν. εἶτα τῆς μὲν ϑαλάττης διὰ 

15 τῶν τῆς ϑύρας ἀραιωμάτων ἀπορρεούδης, τῶν δ᾽ 
ἰχϑύων ἀποληφϑέντων ἐν ταῖς τάφροις, ταμιξύονται 
καὶ λαμβάνουσιν ὅσους ἂν προαιρῶνται καὶ καϑ' 
ὃν ἂν χρόνον βούλωνται. 

191 Ζιεληλυϑότες δὲ περὶ τῶν παροικούντων τὴν 28 
20 ἀπὸ τῆς Βαβυλωνίας παράλιον ἕως ᾿Δραβίου κόλπου, 

περὶ τῶν ἑξῆς τούτοις ἐθνῶν διέξιμεν. κατὰ γὰρ 
τὴν Αἰθιοπίαν τὴν ὑπὲρ Αἰγύπτου παρὰ τὸν "4onv 
καλούμενον ποταμὸν παροικεῖ τὸ τῶν "Bifogdyov 
ἔϑνος. ἐκ γὰρ τῶν πλησιοχώρων τὰς ῥίξας τῶν 

86 χαλάμων ὀρύττοντες οἵ βάρβαροι πλύνουσι φιλο- 
τίμως᾽ ποιήσαντες δὲ καθαρὰς κόπτουσι λέϑοις, 

4 ὠκεανὸν] καιρὸν Ὁ — 56 ἐπαιρόντων C 9 τε om. D 
11 ῥαβδωτὰς] ῥάβδων F, δαβδωτὰς ἐκ ῥάβδων συγκειμένας 
Ο, ῥάβδων ϑύρας πεποιηκότες, τὰς 19 αὐτοῖς Ὁ 16 ἀπο- 
λειφϑέντων Ὁ τοῖς cod. 22 "4cav] ᾿σταβάραν Agath. ὅ0. 
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μέχρι ἂν γένηται τὸ ἔργον λεῖον καὶ κολλῶδερ᾽ 
ἔπειτα περιπλάσαντες χειροπληϑιαίους ὄγκους ἐν 

ἡλίῳ παροπτῶσι, καὶ ταύτῃ χρώμενοι τροφῇ πάντα 

2 τὸν βίον διατελοῦσιν. ἀνεκλείπτους δ᾽ ἔχοντες τὰς 

τῆς τροφῆς ταύτης δαψιλείας, καὶ πρὸς ἀλλήλους 5 
ἀεὶ εἰρήνην ἄγοντες, ὑπὸ πλήϑους λεόντων πολε- 

μοῦνται' ἐμπύρου γὰρ τοῦ πέριξ ἀέρος ὄντος ἐκ τῆς 
ἐρήμου πρὸς αὐτοὺς φοιτῶσι λέοντες δκιᾶς ἕνεκεν, 

οἱ δὲ καὶ ϑήρας τῶν ἐλαττόνων ϑηρίων. διόπερ. 
τοὺς ἐκ τῶν τελμάτων ἐξιόντας τῶν Αἰθιόπων ὑπὸ 1 
τούτων τῶν ϑηρίων ἀναλίσκεσϑαι συμβαίνει" ἀδυ- 

νατοῦσι γὰρ ὑφίστασϑαι τὰς ἀλκὰς τῶν λεόντων, 
ὡς ἂν μηδεμίαν βοήϑειαν ὅπλων ἔχοντες, καὶ πέρας 
ἄρδην ἂν αὐτῶν διεφϑάρη τὸ γένος, εἰ μὴ ἡ φύσις 

8 τι αὐτοῖς αὐτόματον ἐποίησε βοήϑημα. ὑπὸ γὰρ τὴν 15 

ἀνατολὴν τοῦ κυνὸς παραδόξως [μηδεμιᾶς] γινομένης 
νηνεμίας περὶ τοὺς τόπους τοσοῦτο πλῆϑος ἀϑροί- 

ξεται κωνώπων, ὑπερέχον δυνάμει τοὺς γνωριξο- 
μένους, ὥστε τοὺς μὲν ἀνθρώπους καταφυγόντας 
εἰς τὰς ἑλώδεις λίμνας μηδὲν πάσχειν, τοὺς δὲ 30 
λέοντας πάντας φεύγειν ἐκ τῶν τόπων. ἅμα μὲν 
ὑπὸ τοῦ δηγμοῦ κακουχουμένους, ἅμα δὲ τὸν ἀπὸ 
τῆς φωνῆς ἦχον καταπεπληγμένους. 

24 ᾿Ἑπόμενοι δὲ τούτοις εἰσὶν οἵ τε Ὑλοφάγοι καὶ 
οὗ Σπερματοφάγοι καλούμενοι. τούτων δ᾽ οἵ μὲν ὑπὸ 25 
τὴν ϑερείαν τὸν πίπτοντα καρπὸν ἀπὸ τῶν δένδρων 

92 ἀναπλάσαντες x. ὄγκους C et Agath. 50, περιπλάσαντες 
Ἢ λέϑους DF 14 γένος] ἔϑνος ΠῚ 7, add. Dind. 16 τι 

τις ceteri 16 μηδεμιᾶς delevi γενομένης vulg. 17 
vqveptag] μυίας AB 94 ἐχόμενοι libri, corr. Bekker. 
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ὄντα πολὺν ἀϑροίξζοντες ἀπόνως διατρέφονται, κατὰ 
ὃδ τὸν ἄλλον καιρὸν τῆς βοτάνης τῆς ἐν ταῖς δκια- 
ξομέναις συναγκείαις φυομένης προσφέρονται τὴν 
προσηνεστάτην᾽ στερεὰ γὰρ οὖσα τὴν φύσιν, καὶ 

5 καυλὸν ἔχουσα παραπλήσιον ταῖς λεγομέναις βουνι- 
ἄάσιν, ἐκπληροῖ τὴν τῆς ἀναγκαίας τροφῆς ἔνδειαν. 

oí δὲ Ὑλοφάγοι μετὰ τέκνων καὶ γυναικῶν ἐπὶ τὰς ? 

νομὰς ἐξιόντες ἀναβαίνουσιν ἐπὶ τὰ δένδρα καὶ τοὺς 
ἁπαλοὺς τῶν ἀκρεμόνων προσφέρονται. τοιαύτην δ᾽ 

10 ἐκ τῆς συνεχοῦς μελέτης τὴν ἐπ᾽ ἄκρους τοὺς κλά- 

δους ἀναδρομὴν ποιοῦνται πάντες ὥστε ὄπιστον 

εἶναι τὸ γινόμενον" καὶ γὰρ μεταπηδῶσιν ἀφ᾽ ἑτέρου 
ἐφ᾽ ἕτερον δένδρον ὁμοίως τοῖς ὀρνέοις, καὶ τὰς 

192 ἀναβάσεις ἐπὶ τῶν λεπτοτάτων κλάδων ποιοῦνται 
15 χωρὶς κινδύνων. ἰσχνότητι γὰρ σώματος καὶ κουφό- 

τητι διαφέροντες, ἐπειδὰν τοῖς ποσὶ σφάλλωνται, 
ταῖς χερσὶν ἀντιλαμβάνονται" κἂν τύχωσι πεσόντες 

ἀφ’ ὕψους, οὐδὲν πάσχουσι διὰ τὴν κουφότητα" 
καὶ πάντα δὲ κλάδον ἔγχυλον τοῖς ὀδοῦσι κατεργα- 

20 ξόμενοι πέττουσιν εὐκόπως ταῖς κοιλίαις. οὗτοι δ᾽ 4 
ἀεὶ βιοῦσι γυμνοὶ μὲν ἐσθῆτος, κοιναῖς δὲ χρώμενοι 
γυναιξὶν ἀκολούϑως καὶ τοὺς γεννηϑέντας παῖδας 

κοινοὺς ἡγοῦνται. διαπολεμοῦσι δὲ πρὸς ἀλλήλους 
περὶ τῶν τόπων ῥάβδοις ὡπλισμένοι, καὶ ταύταις 

35 ἀμυνόμενοι τοὺς ἐναντίους διασπῶσι τοὺς χειρω- 

ϑέντας. τελευτῶσι δ᾽ αὐτῶν oí πλεῖστοι λιμῷ κατα- 

o 

3 φυομένης Reiske, σχιξομένης καὶ φυομένης codices 
ὅ λεγομέναις scripsi, γινομέναις libri (καλουμέναις Agath. 
δ1) 18 ἐφ᾽ ἕτερον ἀφ᾽ ἑτέρου Hertlein 16 ποσὶν 
ἐφάλλωνται vulg. 21 κοινῇ CF 922 καὶ] δὲ καὶ vulg. 
26 διασπῶσι] διαχειρῶσι D, διαχειροῦσι F. 
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πονηϑέντες, ὅταν τῶν ὀμμάτων ἀπογλαυκωϑέντων 
τὸ σῶμα στερηϑῇ τῆς ἀναγκαίας ἐκ ταύτης τῆς 

αἰσϑήσεως χρείαο. 
Τὴν δὲ ἑξῆς χώραν τῶν Αἰθιόπων ἐπέχουσιν 

οὗ χαλούμενοι Κυνηγοί, σύμμετροι μὲν κατὰ τὸ 
πλῆϑος. βίον δ᾽ οἰκεῖον ἔχοντες τῇ προσηγορίᾳ. 
ϑηριώδους γὰρ οὔδης τῆς χώρας καὶ παντελῶς 
λυπρᾶς, ἔτι δὲ ὑδάτων ῥύσεις ναματιαίων ἐχούδης 
ὀλίγας, καϑεύδουσι μὲν ἐπὶ τῶν δένδρων διὰ τὸν 
ἀπὸ τῶν ϑηρίων φόβον, ὑπὸ δὲ τὴν ἑωϑινὴν πρὸς 
τὰς συρρύσεις τῶν ὑδάτων μεϑ᾽ ὅπλων φοιτῶντες 
ἑαυτοὺς ἀποκρύβουσιν εἰς τὴν ὕλην καὶ σκοπεύουόσιν 
ἐπὶ τῶν δένδρων. κατὰ δὲ τὸν τοῦ καύματος καιρόν, 
ἐρχομένων βοῶν τε ἀγρέων καὶ παρδάλεων καὶ τῶν 

ἄλλων ϑηρίων πλήϑους πρὸς τὸ ποτόν, ταῦτα μὲν 
διὰ τὴν ὑπερβολὴν τοῦ τε καύματος καὶ δίψους 
λάβρως προσφέρεται τὸ ὑγρόν, μέχρι ἂν ἐμπλησϑῇ, 
ol δ᾽ “ὐϑίοπες, γενομένων αὐτῶν βαρέων καὶ Óvo- 

κινήτων, καταπηδῶντες ἀπὸ τῶν δένδρων καὶ χρώ- 

σι 

μι eo 

μενοι ξύλοις πεπυρακτωμένοις καὶ λέϑοις. ἔτι δὲ 30 

τοξεύμασι, ῥᾳδίως καταπονοῦσι. κατὰ δὲ συστή- 
ματα ταύταις χρώμενοι ταῖς κυνηγίαις σαρκοφαγοῦσι 

τὰ ληφϑέντα, καὶ σπανίως μὲν ὑπὸ τῶν ἀλκιμωτά- 
τῶν ξῴων αὐτοὶ διαφϑείρονται, τὰ δὲ πολλὰ δόλῳ 

4 τὴν ἐκ βίας ὑπεροχὴν χειροῦνται. ἐὰν δέ ποτὲ τῶν 25 
κυνηγουμένων ξῴων σπανίξωσι, τὰς δορὰς τῶν πρό- 
τερον εἰλημμένων βρέξαντες ἐπιτιϑέασιν ἐπὶ πῦρ 
ἁπαλόν' δποδίσαντες δὲ τὰς τρίχας τὰ δέρματα 

, ,4 τῶν del. Dind. 12 ἀποκρύπτουσιν CF 18 ἐπὶ) 
«xo δ' 17 λάβρον D 238 ὑπὸ] διὰ C. 
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διαιροῦσι, καὶ κατεσϑίοντες βεβιασμένως ἀναπλη- 
ροῦσι τὴν ἔνδειαν. τοὺς δὲ ἀνήβους παῖδας γυμνά- 5 

ξουσιν ἐπὶ σκοπὸν βάλλειν, καὶ μόνοις διδόασι 
τροφὴν τοῖς ἐπιτυχοῦσι. διὸ καὶ ϑαυμαστοὶ ταῖς 

5 δὐστοχίαις ἄνδρες γίνονται, κάλλιστα διδασκόμενοι 

ταῖς τοῦ λιμοῦ πληγαῖς. 

Ταύτης δὲ τῆς χώρας εἰς τὰ πρὸς δυσμὰς μέρη 26 
πολὺ διεστηκότες Αἰϑίοπες ὑπάρχουσιν ᾿Ελεφαντο- 
μάχοι κυνηγοί. νεμόμενοι γὰρ δουμώδεις καὶ πυ- 

198 κνοὺς τοῖς δένδρεσι τόπους παρατηροῦσι τῶν ἐλε- 

11 φάντων τὰς εἰσόδους xol τὰς ἐκτροπάς, σκοπὰς ἀπὸ 

τῶν ὑψηλοτάτων δένδρων ποιούμενοι" καὶ ταῖς μὲν 

ἀγέλαις αὐτῶν οὐκ ἐπιτύϑενται διὰ τὸ μηδεμίαν 

ἐλπίδα ἔχειν κατορϑώσεως, τοῖς δὲ xa)" ἕνα πορευο- 
15 μένοις ἐπιβάλλουσι τὰς χεῖρας. παραδόξοις ἐγχει- 

ροῦντες τολμήμασιν. ὅταν γὰρ τὸ ξῷον διξξιὸν 2 

γένηται κατὰ τὸ δένδρον ἐν ᾧ συμβαίνει τὸν σκο- 
πεύοντα κεκρύφϑαι, ἅμα τῷ παραλλάττειν τὸν τόπον 

ταῖς μὲν χερσὶν ἐδράξατο τῆς οὐρᾶς, τοῖς δὲ ποσὶν 
20 ἀντέβη πρὸς τὸν ἀριστερὸν μηρόν" ἔχων δ᾽ ἐκ τῶν 

ὥμων ἐξηρτημένον πέλεκυν, κοῦφον μὲν πρὸς τὴν 
ἀπὸ τῆς μιᾶς χειρὸς πληγήν, ὀξὺν δὲ xa9' ὑπερ- 
βολήν, τοῦτον λαβόμενος ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ νευρο- 
κοπεῖ τὴν δεξιὰν (yvóv, πυκνὰς καταφέρων πληγὰς 

96 καὶ διὰ τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς οἰακίξων τὸ ἴδιον σῶμα. 
παράδοξον δὲ ὀξύτητα τοῖς ἔργοις προσφέρουσιν, 
ὡς ἂν ἄϑλου τῆς ἰδίας ψυχῆς ἑκάστῳ προκειμένου᾽ 

1 πληροῦσι Π 11 σκοπὰς] τὰς σκ. D, καὶ cx. C 16 
διεξιὸν Dindorf, δεξιὸν libri — 921 προεξηρτημένον ID 24 
ἰγνύην D 421 ἑκάστῳ Reiske, ἑκάστου libri, 
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ἢ γὰρ χειρώσασθαι τὸ ξῷον ἢ τελευτᾶν αὐτὸν 
λείπεται, τῆς περιστάσεως οὐκ ἐπιδεχομένης ἕτερον 
ἀποτέλεσμα. τὸ ὃὲ νευροκοπηϑὲν ξῷον ποτὲ μὲν 
διὰ τὴν δυσκινησίαν ἀδυνατοῦν στρέφεσθαι καὶ 

συνεγκλινόμενον ἐπὶ τὸν πεπονθότα τόπον πίέπτει 
καὶ τὸν Αἰϑίοπα συναπόλλυσι, ποτὲ δὲ πρὸς πέτραν 

ἢ δένδρον ἀποθλῖψαν τὸν ἄνϑρωπον τῷ βάρει πιέξει 
μέχρε ἂν ἀποκτείνῃ. ἔνιοι δὲ τῶν ἐλεφάντων περι- 
αλγεῖς γινόμενοι τοῦ μὲν ἀμύνεσϑαι τὸν ἐπιβου- 

λεύσαντα μακρὰν ἀφεστήκασι, τὴν δὲ φυγὴν διὰ 
τοῦ πεδίου ποιοῦνται, μέχρι ἂν οὗ συνεχῶς προ- 
βεβηκὼς ὃ τύπτων εἰς τὸν αὐτὸν τόπον τῷ πελέχει 

διακόψας τὰ νεῦρα ποιήσῃ πάρετον τὸ ξῷον. ὅταν 

5 

ὃὲ τὸ ξῷον πέσῃ, συντρέχουσι κατὰ συστήματα, καὶ ᾿ 
ξῶντος ἔτι τέμνοντες τὰς σάρκας ἐκ τῶν ὄπισϑεν 

21 μερῶν εὐωχοῦνται. ἔνιοι δὲ τῶν πλησίον κατοικούν- 
τῶν χωρὶς κινδύνων ϑηρεύουσι τοὺς ἐλέφαντας 
τέχνῃ τῆς βίας περιγινόμενοι. εἴωϑε γὰρ τοῦτο τὸ 

ξῷον, ἐπειδὰν ἀπὸ τῆς νομῆς πλησρωϑῇ, πρὸς ὕπνον 

καταφέρεσϑαι, διαφορὰν ἐχούσης τῆς περὶ αὐτὸ 
διαϑέδσεως πρὸς τὰ λοιπὰ τῶν τετραπόδων" οὐ γὰρ 
δύναται τοῖς γόνασι πρὸς τὴν γῆν συγκαϑιέναι τὸν 

ὅλον ὄγκον, ἀλλὰ πρὸς δένδρον ἀνακλιϑὲν ποιεῖται 
τὴν διὰ τῶν ὕπνων ἀνάπαυσιν. διόπερ τὸ δένδρον 
διὰ τὴν γινομένην πρὸς αὐτὸ πλεονάκις πρόσκλισιν 
τοῦ ξῴου τετριμμένον τέ ἐστι καὶ ῥύπου πλῆρες: 
πρὸς δὲ τούτοις ὃ περὶ αὐτὸ τόπος ἴχνη ve ἔχει 
καὶ σημεῖα πολλά, δι᾿’ ὧν οἷ τὰ τοιαῦτα ἐρευνῶντες 

9 γενόμενοι vulg. 11 οὗ] ὅτου CF προσβεβηκὼς 
vulg. 17 ϑηρείοντες — περιγινόνται DF. 
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“Αἰϑίοπες γνωρίξουσι τὰς τῶν ἐλεφάντων κοίταςρ. 

ὅταν οὖν ἐπιτύχωσι τοιούτῳ δένδρῳ, πρίξουσιν 
194 αὐτὸ παρὰ τὴν γῆν, μέχρι ἂν ὀλίγην ἔτι τὴν ῥοπὴν 

ἔχῃ πρὸς τὴν πτῶσιν" εἶδ οὗτοι μὲν τὰ σημεῖα τῆς 
5 (Oleg παρουσίας ἀφανίδαντες ταχέως ἀπαλλάττονται. 

φϑάνοντες τὴν ἔφοδον τοῦ £gov, ὃ δ᾽ ἐλέφας πρὸς 
τὴν ἑσπέραν ἐμπλησϑεὶς τῆς τροφῆς ἐπὶ τὴν συνήϑη 

καταντᾷ κοίτην. κατακλιϑεὶς δὲ ἀϑρόῳ τῷ βάρει 
παραχρῆμα μετὰ τῆς τοῦ δένδρου φορᾶς ἐπὶ τὴν 

10 γῆν καταφέρεται, πεσὼν δ᾽ ὕπτιος μένει τὴν νύκτα 
κείμενος διὰ τὸ τὴν τοῦ σώματος φύσιν ἀδημιούρ- 
γητον εἶναι πρὸς ἀνάστασιν. οἵ δὲ πρίσαντες τὸ 
δένδρον Αἰθίοπες ἅμ’ ἡμέρᾳ καταντῶσι, καὶ χωρὶς 
κινδύνων ἀποκτείναντες τὸ ξῷον σκηνοποιοῦνται περὶ 

15 τὸν τόπον καὶ παραμένουσι μέχρι ἂν τὸ πεπτωκὸς 
ἀναλώσωσι. 

Τούτων δὲ τῶν γενῶν τὰ μὲν πρὸς ἑσπέραν 28 
μέρη κατοικοῦσιν Αἰϑίοπες οἱ προσαγορευόμενοι 
Σιμοί, τὰ δὲ πρὸς μεσημβρίαν κεκλιμένα νέμεται τὸ 

80. τῶν Στρουϑοφάγων γένος. ἔστι γὰρ παρ᾽ αὐτοῖς 

ὀρνέου τι γένος μεμιγμένην ἔχον τὴν φύσιν τῷ 
χερσαίῳ £o, δι᾿ ἣν τῆς συνϑέτου τέτευχε προσ- 
ηγορίας. τοῦτο δὲ μεγέϑει μὲν οὐ λείπεται τῆς 
μεγίστης ἐλάφου, τὸν δὲ αὐχένα μακρὸν ἔχον καὶ 

25 περιφερεῖς τὰς πλευρὰς καὶ πτερωτὰς ὑπὸ τῆς φύσεως 
δεδημιούργηται. καὶ κεφάλιον μὲν ἀσϑενὲς ἔχει καὶ 

μικρόν, μηροῖς δὲ καὶ κώλοις ὑπάρχει καρτερώτα- 

1 τῶν om.D 8 ἀϑρόως libri, corr. Dind. 20 Στρουϑο- 
καμηλοφάγων coni Bekker 24 καὶ del. Dind. 26 κεφα- 
λαιον vulg. 27 μικρὸν Rhod, μακρὸν codices. 
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3 τον, διχήλου τῆς βάσεως οὔσης. τοῦτο πέτεσϑαι 

μὲν μετέωρον οὐ δύναται διὰ τὸ fdoog, τρέχει δὲ 
πάντων ὠκύτατον, μικρὸν ἄκροις τοῖς ποσὶ τῆς γῆς 

ἐπιψαῦον᾽ μάλιστα δ᾽ ὅταν κατ᾽ ἀνέμου πνοὰς ἐξαίρῃ 
τὰς πτέρυγας, ὑπεξάγει καϑαπερεί tug ναῦς ἰστιο- 5 

δρομοῦσα" τοὺς δὲ διώκοντας ἀμύνεται διὰ τῶν 
ποδῶν ἀποσφενδονῶν παραδόξως λίϑους χειροπλη- 

ϑιαίους. ὅταν δ᾽ ἐν νηνεμίᾳ διώκηται. ταχὺ συν- 
ιδρουσῶν τῶν πτερύγων ἀδυνατεῖ χρήσασϑαι τοῖς 
τῆς φύδεως προτερήμασι, καὶ ῥαδίως καταλαμβανό- 10 

b μενον ἁλίσκεται. τούτων δὲ τῶν ζῴων ἀμυϑήτων 
ὄντων τῷ πλήϑει κατὰ τὴν χώραν, οἱ βάρβαροι 
παντοδαπὰς μηχανὰς ἐπινοοῦσι κατ᾽ αὐτῶν τῆς 

ϑήρας" ῥαδίως δὲ πολλῶν ἁλισκομένων ταῖς μὲν 
σαρξὶ χρῶνται πρὸς διατροφήν, ταῖς δὲ δοραῖς πρὸς 15 

ἐσθῆτα καὶ στρωμνήν. ὑπὸ δὲ τῶν Σιμῶν ὀνομα- 
ξομένων Αἰθιόπων πολεμούμενον διακινδυνεύουδι 
πρὸς τοὺς ἐπιτιϑεμένους, ὅπλοις ἀμυντηρίοις χρώ- 

μενοι τοῖς τῶν ὀρύγων κέρασι᾽ ταῦτα δὲ μεγάλα καὶ 
τμητικὰ καϑεστῶτα μεγάλην παρέχεται χρείαν, δα- 30 

ψιλείας οὔ jov κατὰ τὴν χώραν διὰ τὸ πλῆϑος τῶν 195 
ἐχόντων αὐτὰ ξῴων. 

29 Βραχὺ δὲ τούτων ἀπέχοντες dh: κατου- 

κοῦσι τὰ συνορίζοντα πρὸς τὴν ἔρημον, ἄνθρωπον 

μιιρότεροι μὲν τῶν ἄλλων, ἰσχνοὶ δὲ τοῖς ὄγκοις, 38 
μέλανες δὲ καϑ'᾽ ὑπερβολήν. κατὰ γὰρ τὴν ἐαρινὴν 
ὥραν παρ᾽ αὐτοῖς ξέφυροι καὶ λίβες παμμεγέϑεις 

P 

[er] 

4 πνοῆς D 1 ,“ἀποσφενδονῶσα codices, corr. Wess. 
πληϑιαίους D 19 ὀρύγων F' et Agath. 57] ὀνύχων C, 
é?yxyov D (cf. II 50, 4). 



III 98. 99. 305 

ἐκριπτοῦσιν ἐκ τῆς ἐρήμου πλῆϑος ἀκρίδων ἀμύϑη- 
τον, τοῖς τε μεγέϑεσι διαλλάττον καὶ τῇ χρόᾳ τοῦ 
πτερώματος εἰδεχϑὲς καὶ ῥυπαρόν. ἐκ τούτου δα- 
ψιλεῖς τροφὰς ἔχουσιν ἅπαντα τὸν βίον, ἰδιοτρόπως 

5 αὐτῶν ποιούμενοι τὴν ϑήραν. παρὰ γὰρ τὴν χώραν 
αὐτῶν ἐπὶ πολλοὺς σταδίους παρήκει χαράδρα βάϑος 
ἔχουσα καὶ πλάτος ἀξιόλογον" ταύτην πληροῦσιν 

ἀγρίας ὕλης, οὔσης ἀφϑόνου χατὰ τὴν χώραν" 
ἔπειϑ᾽ ὅταν τῶν προειρημένων ἀνέμων πνεόντων 

10 προσφέρηται τὰ νέφη τῶν ἀκρίδων, καταδιελόμενοι 

πάντα τὸν τῆς χαράδρας τόπον πυροῦσι τὸν ἐν 
αὐτῇ χόρτον. ἐγειρομένου δὲ καπνοῦ πολλοῦ καὶ 
δριμέος, αἱ μὲν ἀκρίδες ὑπερπετόμεναι τὴν χαρά- 
δραν, καὶ διὰ τὴν τοῦ καπνοῦ δριμύτητα πνιγόμεναι, 

i5 καταπίπτουσιν ἐπὶ τὴν γῆν ὀλίγον διαπετασϑεῖδαι 

τόπον, τῆς δὲ τούτων ἀπωλείας ἐπὶ πλείονας ἡμέρας 

γινομένης μεγάλοι διανέστανται σωροί" καὶ τῆς χώρας 

ἐχούσης ἁλμυρέδα πολλήν, πάντες προσφέρουσι ταύ- 
την ἀϑρόοις τοῖς σωροῖς, καὶ διατήξαντες οἰκείως 

20 ποιοῦσι τήν τε γεῦσιν πρόσφορον καὶ τὸν ἀπο- 
ϑησαυρισμὸν [ἄσηπτον καὶ] πολυχρόνιον. ἡ μὲν οὖν 

διατροφὴ τούτοις παραχρῆμα καὶ τὸν ὕστερον χρόνον 
ἀπὸ τούτων τῶν ξῴων ὑπάρχει". οὔτε γὰρ κτηνοτρο- 
φοῦσιν οὔτε ϑαλάττης ἐγγὺς οἰκοῦσιν οὔτε ἄλλης 

36 ἐπικουρίας οὐδεμιᾶς τυγχάνουσι τοῖς δὲ σώμασιν 

ὄντες κοῦφοι καὶ τοῖς ποσὶν ὀξύτατοι βραχύβιοι 

παντελῶς εἰσιν, ὡς ἂν τῶν πολυχρονιωτάτων παρ᾽ 
αὐτοῖς οὐχ ὑπερβαλλόντων ἔτη τετταράκοντα. τὸ δὲ 

11 "ed idi cd C 20 καὶ τόν] τὸν δὲ vulg. 
21 ἄσηπον καὶ om 

Droponvs I. 20 
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τοῦ βίου τέλος oo μόνον παράδοξον ἔχουσιν, ἀλλὰ 

καὶ πάντων ἀκληρότατον. ὅταν γὰρ πλησιάξῃ τὸ 
γῆρας, ἐμφύονται τοῖς σώμασι πτερωτοὶ φϑεῖρες 
οὐ μόνον διάφοροι τοῖς εἴδεσιν, ἀλλὰ καὶ ταῖς 
ἐδέαις ἄγριοι καὶ παντελῶς εἰδεχϑεῖς. ἀρξάμενον 5 

ὃὲ τὸ χακὸν ἀπὸ τῆς γαστρὸς καὶ τοῦ ϑώρακος 

ἐπινέμεται πάντα τὸν ὄγκον ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ. ὁ δὲ 
πάσχων τὸ μὲν πρῶτον ὡς ὑπὸ ψώρας τινὸς ἐρεϑι- 

ξόμενος μετρίως ὀὁδαξᾶσϑαι φιλοτιμεῖται, μεμιγμένην 
ἔχοντος τοῦ πάϑους ἀλγηδόσι τὴν χαράν" μετὰ δὲ 1 

ταῦτα ἀεὶ μᾶλλον τῶν ἐγγενομένων ϑηρίων εἰς τὴν196 
ἐπιφάνειαν ἐκπιπτόντων συνεκχεῖται πλῆϑος ἰχῶρος 

λεπτοῦ, τὴν δριμύτητα παντελῶς ἔχοντος ἀνυπομό- 
7 νητον. διόπερ ὃ συνεχόμενος τῷ πάϑει βιαιότερον 
ἀμύττει τοῖς ὄνυξι, στεναγμοὺς μεγάλους προϊέμενος. 15 

κατὰ δὲ τὰς τῶν χειρῶν ἐξελκώσεις τοσοῦτο πλῆϑος 
ἐκπίπτει τῶν ἑρπετῶν ὥστε μηδὲν ἀνύειν τοὺς ἀπο- 
λέγοντας, ὡς ἂν ἄλλων ἐπ᾽ ἄλλοις ἐχκφαινομένων 
καϑάπερ ἔκ τινος ἀγγείου πολλαχῶς κατατετρημένου. 
οὗτοι μὲν οὖν εἰς τοιαύτην διάλυσιν τοῦ σώματος 30 
καταδστρέφουσι τὸν βίον δυστυχῶς. εἴτε διὰ τὴν 
ἰδιότητα τῆς τροφῆς εἴτε διὰ τὸν ἀέρα /OHIUENG 

| Toyy&vovveg περιπετείας. 
30 Τῷ δὲ ἔϑνει τούτῳ χώρα παρήκει κατὰ τὸ 

μέγεϑος πολλὴ καὶ κατὰ τὰς τῆς νομῆς ποικιλίας 35. 
ἀγαϑή᾽ ἔρημος δ᾽ ἐστὶ καὶ παντελῶς ἄβατος, οὐκ ἀπ᾽ 
ἀρχῆς σπανίξουσα τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ 
ἐν τοῖς ὕστερον χρόνοις ἔκ τινος ἐπομβρίας ἀκαίρου 

3 πλῆϑος φαλαγγίων καὶ 6xogztíov ἐξενέγκασα. τοσοῦτο 

2 πλησιάσῃ vulg. 9 ὀὁδάξεσϑαι Dind. 

iz) 
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γὰρ ἱστοροῦσιν ἐπιπολάσαι τῶν εἰρημένων ϑηρίων 
πλῆϑος ὥστε τοὺς κατοικοῦντας ἀνθρώπους τὸ μὲν 
πρῶτον πανδημεὶ κεείνειν [πᾶν] τὸ τῇ φύσει πολέ- 

μον, ἀπεριγενήτου δὲ τοῦ πλήϑους ὄντος καὶ τῶν 
5 δηγμάτων ὀξεῖς τοῖς πληγεῖσι τοὺς ϑανάτους ἐπι- 

φερόντων, ἀπογνόντας τὴν πάτριον γῆν τε καὶ δίαι- 
ταν φυγεῖν ἐκ τῶν τόπων. οὐ χρὴ δὲ ϑαυμάξειν 
οὐδὲ ἀπιστεῖν τοῖς λεγομένοις, πολλὰ τούτων παρα- 

δοξότερα κατὰ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην γεγονότα διὰ 

10 τῆς ἀληϑοῦς ἱστορίας παρειληφότας. περὶ γὰρ τὴν 

Ἰταλίαν μυῶν πλῆϑος ἀρουραίων ἐγγεννηϑὲν τοῖς 
πεδίοις ἐξέβαλέ τινας ἐκ τῆς πατρίου χώρας. κατὰ 

0à τὴν Μηδίαν. ἐπιπολάσαντες ἀμύϑητοι στρουϑοὶ 
καὶ τὰ δπέρματα τῶν ἀνθρώπων ἀφανίξζοντες ἠνάγ- 

15 καῦαν εἰς ἑτερογενεῖς τόπους μεταστῆναι, τοὺς δὲ 
καλουμένους Αὐταριάτας βάτραχοι τὴν ἀρχέγονον 
σύστασιν ἐν τοῖς νέφεσι λαμβάνοντες καὶ πίπτοντες 
ἀντὶ τῆς συνήϑους ψεκάδος ἐβιάσαντο τὰς πατρίδας 

καταλιπεῖν καὶ καταφυγεῖν εἰς τοῦτον τὸν τόπον ἐν 
80. ᾧὦ νῦν καϑίδρυνται. καὶ μὴν τίς οὐχ ἱστόρησεν 
Ἡρακλεῖ τῶν ὑπὲρ τῆς ἀθανασίας ἄϑλων συντελε- 
σϑέντων ἕνα καταριϑμούμενον xo9' ὃν ἐξήλασεν ἐκ 
τῆς Στυμφαλέδος λίμνης τὸ πλῆϑος τῶν ἐπιπολα- 

σάντων ὀρνίϑων ἐν αὐτῇ; ἀνάστατοι δὲ κατὰ τὴν 
85 Λιβύην πόλεις τινὲς ἐγένοντο πλήϑους λεόντων 

ἐπελϑόντος ἐκ τῆς ἐρήμου. 

8 πᾶν M, om. F, πάντα cet. τὸ DM, τὸν cet. (e£ 
IV 9, ἢ) 4 πλήϑους Hertlein (c. 81, 8), πάϑους libri 
6 τοὺς om. vulg. 11 ἐγγενηϑὲν vulg. 14 egavícavreg CF 
20 ἴστόρηκεν Hertlein. 
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Ταῦτα μὲν οὖν ἡμῖν εἰρήσϑω πρὸς τοὺς ἀπι- 
στως διὰ τὸ παράδοξον πρὸς τὰς ἱστορίας διακει- 
μένους᾽ πάλιν δ᾽ ἐπὶ τ ἀσυνεχῆ τοῖς προειρημένοις 197 - 
μεταβησόμεϑα. 

81 Τὰς δ᾽ ἐσχατιὰς τῶν πρὸς μεσημβρίαν μερῶν ὅ 
κατοικοῦσιν ἄνδρες ὑπὸ μὲν τῶν ᾿Ελλήνων καλού- 

μένοι Κυναμολγοί, κατὰ δὲ τὴν τῶν πλησιοχώρων 
βαρβάρων διάλεκτον "ἄγριοι. οὗτοι δὲ πώγωνας μὲν 
φέρουσι παμμεγέϑεις, κυνῶν δὲ τρέφουσιν ἀγρίων 
ἀγέλας πρὸς τὴν τοῦ βίου χρείαν εὐθέτους. ἀπὸ 10 
γὰρ τῶν πρώτων τροπῶν τῶν ϑερινῶν μέχρι μέδου 
χειμῶνος ᾿Ινδικοὶ βόες ἀμύϑητοι τὸ πλῆϑος ἐπιφοι- 
τῶσιν αὐτῶν τὴν χώραν, ἀδήλου τῆς αἰτίας οὔδης" 
οὐδεὶς yàg οἷδεν εἴθ᾽ ὑπὸ ξῴων πολλῶν καὶ σαρκο- 

φάγων πολεμούμενοι φεύγουσιν, εἴτε δι’ ἔνδειαν 15 
τροφῆς ἐκλείποντερ τοὺς οἰκείους τόπους εἴτε δι’ 
ἄλλην περιπέτειαν, ἣν ἡ μὲν πάντα τὰ παράδοξα 
γεννῶσα φύσις κατασκευάξει, τὸ δὲ τῶν ἀνθρώπων 

8 γένος ἀδυνατεῖ τῷ νῷ συνιδεῖν. οὐ μὴν ἀλλὰ τοῦ 
πλήϑους οὐ κατισχύοντες δι’ ἑαυτῶν περιγενέσϑαι 30 
τοὺς κύνας ἐπαφιᾶσι, καὶ μετὰ τούτων ποιούμενοι 
τὴν ϑήραν πολλὰ πάνυ τῶν ξῴων χειροῦνται" τῶν 
0à ληφϑέντων ἃ μὲν πρόσφατα κατεσϑίουσιν, ἃ δὲ 
εἰς ἅλας συντιϑέντες ἀποθησαυρίξουσι. πολλὰ δὲ 

καὶ τῶν ἄλλων toov διὰ τῆς τῶν κυνῶν ἀλκῆς 35 

ϑηρεύοντες ἀπὸ κρεοφαγίας τὸν βίον ἔχουσι. 
4 Τὰ μὲν οὖν τελευταῖα γένη τῶν πρὸς μεσημ- 

βρίαν οἰκούντων ἐν μορφαῖς ἀνθρώπων τὸν βίον 

to 

* Κυναμολγοί Àgath. 60, Κυνάμυνοι DE, κυνάμονοι C 
17 τὰ om. D. 
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ἔχει ϑηριώδη" λείπεται δὲ διελθεῖν ὑπὲρ δύο dOvóv, 
τῶν τε Αὐϑιόπων καὶ τῶν Τρωγλοδυτῶν. ἀλλὰ περὶ 
μὲν Αἰθιόπων ἀναγεγράφαμεν ἐν ἄλλοις, περὶ δὲ 
τῶν Τρωγλοδυτῶν νῦν ἐροῦμεν. 

5 Οἱ τοίνυν Τρωγλοδύται προσαγορεύονται μὲν 82 

ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων Νομάδες, βίον δ᾽ ἔχοντες ἀπὸ 
ϑρεμμάτων νομαδικὸν κατὰ συστήματα τυραννοῦν- 

ται, καὶ μετὰ τῶν τέκνων τὰς γυναῖκας ἔχουσι 
κοινὰς πλὴν μιᾶς τῆς τοῦ τυράννου" τὸν δὲ ταύτῃ 

10 πλησιάσαντα πρόστιμον ὃ δυνάστης πράττεται τετα- 

γμένον ἀριϑμὸν προβάτων. κατὰ δὲ τὸν τῶν ἐτησίων 
καιρὸν γινομένων παρ᾽ αὐτοῖς ὄμβρων μεγάλων, ἀφ᾽ 

αἵματος καὶ γάλακτος διατρέφονται, μίδσγοντες ταῦτα 

καὶ βραχὺν χρόνον ἕψήσαντες. μετὰ δὲ ταῦτα διὰ 
15 τὴν τῶν καυμάτων ὑπερβολὴν τῆς νομῆς ξηραινο- 

μένης καταφεύγουσιν εἰς τοὺς ἑλώδεις τόπους, καὶ 

περὶ τῆς τῆς χώρας νομῆς πρὸς ἀλλήλους διαμάχον- 

ται. τῶν δὲ βοσκημάτων τὰ πρεσβύτερα καὶ νοσεῖν 
ἀρχόμενα καταναλίδκοντες ἀπὸ τούτων τὸν ἅπαντα 

20 χρόνον διατρέφονται. διόπερ τὴν τῶν γονέων προσ- 
ηγορίαν ἀνθρώπων μὲν οὐδενὶ προσάπτουσι, ταύρῳ 

198 δὲ xal (jot καὶ πάλιν κριῷ καὶ προβάτῳ" τούτων 
δὲ τοὺς μὲν πατέρας, τὰς δὲ μητέρας καλοῦσι διὰ 
τὸ πορίξεσϑαι τὰς ἐφημέρους τροφὰς ἀεὶ παρὰ τού- 

35 τῶν, ἀλλὰ μὴ παρὰ τῶν γεγεννηκότων. ποτῷ δ᾽ 
oí μὲν ἰδιῶται συγχρῶνται παλιούρων βρέγματι, 
τοῖρ δὲ δυνάσταις ἀπό τινος ἄνϑους καταδκευάζξεται 

2 καὶ vOv] καὶ D 18 μίσγοντες] καὶ μίσγοντες 
CF 11 τῆς τ. χ. νομῆς] τῆς χ. μόνης D, τῆς χ. οἵ 
νομεὶς D. 
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πόμα παραπλήσιον τῷ χειρίστῳ παρ᾽ ἡμῖν γλεύκει. 
ταῖς δὲ ἀγέλαις τῶν ϑροεμμάτων ἐπαχολουϑοῦντες 
ἄλλην ἐξ ἄλλης χώραν ἐπιπορεύονται, φεύγοντες τὸ 

4 τοῖς αὐτοῖς τόποις ἐνδιατρίβειν. καὶ γυμνοὶ μέν 
εἰσι πάντες τὰ δώματα πλὴν τῶν ἰσχίων, ἃ δέρμασι 5 

Oxemátovow τὰ δ᾽ αἰδοῖα πάντες oí Τρωγλοδύται 
παραπλησίως τοῖς Αἰγυπτίοις περιτέμνονται πλὴν 
τῶν ἀπὸ τοῦ συμπτώματος ὀνομαξομένων κολοβῶν" 
οὗτοι γὰρ μόνοι τὴν ἐντὸς τῶν στενῶν νεμόμενοι 
χώραν ἐκ νηπίου ξυροῖς ἀποτέμνονται πᾶν τὸ τοῖς 10 

88 ἄλλοις μέρος περιτομῆς τυγχάνον. ὁπλισμὸν δ᾽ ἔχουσι 
τῶν Τρωγλοδυτῶν oí μὲν ὀνομαξόμενοι ΜΜεγάβαροι 
κυχλοτερεῖς ὠμοβοΐνας ἀσπέδας καὶ ῥόπαλον τύλους 
ἔχον περισιδήρους, oí δὲ ἄλλοι τόξα καὶ λόγχας. 
ταφαὶ δὲ παντελῶς ἐξηλλαγμέναι ἐπιχωριάξουδι" τοῖς 15 

γὰρ τῶν παλιούρων λύγοις δήσαντες τῶν τετελευ- 
τηκότων τὰ σώματα προσάπτουσι τὸν αὐχένα τοῖς 
σκέλεσι, ϑέντες δὲ τὸν νεκρὸν ἐπί τινος ἀναστή- 
ματος βάλλουσι λίϑοις χειροπληϑέσι γελῶντες, μέχρι 
ἂὧν ὅτου τοῖς λίϑοις περιχώσαντες ἀποκρύψωσι τὰ 30 

σώματα" τὸ δὲ τελευταῖον αἰγὸς κέρας ἐπιϑέντες ἀπο- 

8 λύονται, συμπάϑειαν οὐδεμίαν λαμβάνοντες. πολε- 

μοῦσι δὲ πρὸς ἀλλήλους οὐχ ὁμοίως τοῖς Ἕλλησιν 
ὑπὲρ γῆς ἤ τινων ἄλλων ἐγκλημάτων, ἀλλ᾽ ὑπὲρ 
τῆς ἐπιγινομένης ἀεὶ νομῆς. ἐν δὲ ταῖς φιλονεικίαις 25 
τὸ μὲν πρῶτον ἀλλήλους τοῖς λίϑοις βάλλουσι, μέχρι 

N 

1 γλυκεῖ CF 10 τὸ μέρος παρὰ τοῖς ἄλλοις f. — 12 
μεγαβάρεις codices 16 ταφαῖς. eue codices, 
corr. Wess. 24 γῆς Dindorf, ὀργῆς libri; ὑπ᾽ ἐχϑρᾶς 
Agath. 63 26 λέθοις] ἀεὶ add. CF. 



III 32. 33. 311 

ἄν τινες τρωϑῶσι, καὶ τὸ λοιπὸν ἐπὶ τὸν τῶν τόξων 
ἀγῶνα καταντῶσι. πολλοὶ δὲ ἐν ἀκαρεῖ χρόνῳ τελευ- 
τῶσιν, ὡς ἂν εὐστόχως μὲν βαλλόντων διὰ τὴν ἐν 
τούτοις ἄϑλησιν, τὸν δὲ σκοπὸν ἐχόντων γυμνὸν 

δ τῶν σκεπαστηρίων ὅπλων. διαλύουσι δὲ τὴν μάχην 
τῶν γυναικῶν αἵ πρεσβύτεραι, προαλλόμεναι μὲν 
εἰς τὸ μέσον, ἐντροπῆς δὲ τυγχάνουσαι" νόμιμον 
γάρ ἐστιν αὐτοῖς ταύτας κατὰ μηδένα τῶν τρόπων 

τύπτειν, ὅϑεν ἅμα τῷ φανῆναι παύονται τοῦ το- 

10 ξεύειν. | oí δὲ διὰ τὸ γῆρας οὐ δυνάμενοι ταῖς 
ποίμναις ἀκολουϑεῖν βοὸς οὐρᾷ τὸν αὐχένα περι- 
σφίγξαντες ἑαυτῶν ἀπολύονται τοῦ ξῆν προθύμως" 
τοῦ δὲ τὸν ϑάνατον ἀναβαλλομένου τὴν ἐξουσίαν 
ὃ βουλόμενος ἔχει τὸν δεσμὸν ὡς ἐπ᾽ εὐνοίᾳ περι- 

15 ϑεῖναι καὶ μετὰ νουϑετήδεως στερῆσαι τοῦ ξῆν. 

ὁμοίως δὲ νόμιμον αὐτοῖς ἐστι τοὺς πηρωϑέντας ἢ 

199 νόδοις δυσιάτοις συνεχομένους ἐξάγειν ἐκ τοῦ ξῆν" 

μέγιστον γὰρ τῶν κακῶν ἡγοῦνται τὸ φιλοψυχεῖν 
τὸν μηδὲν" ἄξιον τοῦ ξῆν πράττειν δυνάμενον. διὸ 

20 καὶ πάντας [μὲν] ἰδεῖν ἔστι τοὺς Τρωγλοδύτας ἀρ- 

τίους μὲν τοῖς σώμασιν, ἰσχύοντας δ᾽ £r, ταῖς ἣλι- 
κίαις, ὧς ἂν μηδενὸς ὑπερβάλλοντος τὰ ἑξξήκοντα ἔτη. 

Καὶ περὶ μὲν τῶν Τρωγλοδυτῶν ἱκανῶς εἰρήκα- 
μεν᾽ εἰ δέ τις τῶν ἀναγινωδκόντων διὰ τὸν ἕενι- 

:; σμὸν καὶ τὸ παράδοξον τῶν ἀναγεγραμμένων fov 
ἀπιστήσει ταῖς ἱστορίαις, ϑεὶς πρὸ τῆς διανοίας 
παρ᾽ ἄλληλα τόν τε περὶ τὴν ΣΙ κυϑίαν ἀέρα καὶ 
τὸν περὶ τὴν Τρωγλοδυτικήν, καὶ τὰς ἑκατέρων 

1 τῶν D, τε C, om, F 6 προβαλλόμεναι codices, 
corr. Dind. 240 μὲν del. Dind. 

P 
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διαφορὰς ἰδών, οὐκ ἀπιστήσει τοῖς ἱστορημένοις. 
84 τοσαύτη γὰρ παραλλαγὴ τῶν παρ᾽ ἡμῖν ἀέρων πρὸς 

e 

P» 

τοὺς ἱστορημένους ὥστε τὴν κατὰ μέρος διαφορὰν 
ἄπιστον εἶναι. 0xov μὲν γὰρ διὰ τὴν ὑπερβολὴν 
τοῦ ψύχους πήγνυνται μὲν οἵ μέγιστοι ποταμοί, 
στέγοντορ τοῦ κρυστάλλου διαβάδεις στρατοπέδων 
καὶ ἁμαξῶν καταγόμων ἐφόδους, πήγνυται δὲ ὃ 
οἶνος καὶ τὰ λοιπὰ τῶν χυμῶν ὥστε μαχαίραις ἀπο- 
τέμνεσθαι, καὶ τὰ τούτων ϑαυμασιώτερα , τὰ μὲν 
ἀκρωτήρια τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐσθῆτος παρατριβού- 10 
6x46 περιρρεῖ, τὰ δὲ ὄμματα ἀμαυροῦται, τὸ δὲ πῦρ 
ἀλεωρὰν οὐ zowt, καὶ χαλκοῖ μὲν ἀνδριάντες Qj- 
γνυνται, κατὰ δέ τινας καιροὺς διὰ τὴν πυχνότητα 
τῶν νεφῶν οὔτε ἀστραπὴν οὔτε βροντὴν γίνεσϑαι 
περὶ τοὺς τόπους φασί' πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα τούτων 15 
παραδοξότερα συντελεῖται, τοῖς μὲν ἀγνοοῦσυν ἄπι- 
στα, τοῖς δὲ πεῖραν εἰληφόσιν ἀνυπομόνητα. περὶ 
δὲ τὰς ἐσχατιὰς τῆς Αἰγύπτου καὶ Τρωγλοδυτικῆς 

διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἀφ᾽ ἡλίου ϑερμαᾶσίας κατὰ 
τὸν τῆς μεσημβρίας καιρὸν οὐδὲ συνορᾶν ἀλλήλους 30 
ol παρεστῶτες δύνανται διὰ τὴν παχύτητα τῆς περὶ 
τὸν ἀέρα πυκνώδεως., χωρὶς δὲ ὑποδέσεως πάντες 
ἀδυνατοῦσι βαδίξειν, ὧς ἂν τοῖς ἀνυποδήτοις παρα- 
χρῆμα φλυχτίδων γινομένων. κατὰ δὲ τὸ ποτόν, 
ἐὰν μὴ τὴν ἔνδειαν ἑτοίμως ἀφαιρῆται, ταχέως τε- 35 
λευτῶσιν, ὧς ἂν τῆς ϑερμασίας τὴν τῶν ὑγρῶν ἐν 
τῷ σώματι φύσιν ὀξέως ἀναλισκούσης. πρὸς δὲ τού- 
tOLG, ὅταν τις εἰς χαλκοῦν ἀγγεῖον ἐμβαλὼν τῶν 

g 

1 ἱστορημένοις] εἰρημένοις TI 8 ἱστορουμένους CF 
7 καταγομένων vulg. 13 διὰ] κατὰ D. 
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9 ὦ 

ἐδωδίμων ὁδηποτοῦν μεϑ᾽ ὕδατος εἰς τὸν ἥλιον ϑῇ, 
ταχέως ἕψεται χωρὶς πυρὸς καὶ ξύλων. ἀλλ᾽ ὅμως 
oí κατοικοῦντες ἀμφοτέρας τὰς εἰρημένας χώρας οὐχ 

οἷον φεύγειν βούλονται τὴν ὑπερβολὴν τῶν συμ- 
5 βαινόντων αὐτοῖς κακῶν, ἀλλὰ καὶ τοὐναντίον éxov- 
σίως προΐευται τὸ ξῆν ἕνεκα τοῦ μὴ βιασϑῆναι 
διαίτης ἑτέρας καὶ βίου πειραϑῆναι. οὕτως αὐτο- 
φυὲς ἔχει τε φίλτρον πᾶσα συνήϑης χώρα, καὶ περι- 

9 γίνεται τῆς ἐκ τῶν ἀέρων κακοπαϑείας ὁ χρόνος ὃ 
200 τὴν ἐκ νηπίου παραλαβὼν ἡλικίαν. τὰς δὲ τηλικαύ- 7 

τὰς ἐπ᾽ ἀμφότερα διαφορὰς οὐ πολὺ διορίζει τόπου 
διάστημα. ἀπὸ γὰρ τῆς ΜΜαιώτοδος λίμνηρ, 7j προσοι- 

κοῦσί τινες τῶν Σκυϑῶν ἐν πάγει καὶ ψύχεσιν ὑπερ- 
βάλλουσι καϑιδρυμένοι, πολλοὶ τῶν πλοϊξομένων 

15 οὐριοδρομούσαις ναυσὶ φορτίσιν εἰς μὲν Ῥόδον δεκα- 
ταῖοι καταπεπλεύχασιν, ἐξ ἧς εἰς ̓ 4λεξάνδρειαν τεταρ- 
ταῖοι καταντῶσιν, ἐκ δὲ ταύτης κατὰ τὸν Νεῖλον 
πλέοντες πολλοὶ δεκαταῖοι κατηντήκασιν εἰς Αἰϑιο- 

πίαν, ὥστε ἀπὸ τῶν κατεψυγμένων μερῶν τῆς oixov- 

40 μόνης ἐπὶ τὰ ϑερμότατα μέρη μὴ πλέον εἴκοσι καὶ 
τεττάρων ἡμερῶν εἶναι τὸν πλοῦν τοῖς κατὰ τὸ 
συνεχὲς κομιξομένοις. διόπερ τῆς διαφορᾶς τῆς τῶν 8 

ἀέρων ἐν. ὀλίγῳ διαστήματι μεγάλης οὔσης οὐδὲν 
παράδοξον καὶ τὴν δίαιταν καὶ τοὺς βίους, ἔτι δὲ 

35 τὰ σώματα πολὺ διαλλάττειν τῶν παρ᾽ ἡμῖν. 
Ἐπεὶ δὲ τῶν ἐϑνῶν καὶ βίων τὰ κεφάλαια τῶν 35 

δοκούντων εἶναι παραδόξων διεληλύϑαμεν, περὶ τῶν 

σι 

Φ» 

4 φυγεῖν DF 6 προσιέναι D, προιέναι CF, corr. 
Dind. 8 τι] τὸ CF 18 πάγοις Π 16 εἰς] εἰς μὲν 
vulg. 17 κατὰ] ἀνὰ Agath. 66 20 ϑερμότερα D. 
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[ὄντων] ϑηρίων τῶν κατὰ τὰς ὑποκειμένας χώρας 

ἐν μέρει διέξιμεν. ἔστι γὰρ ξῷον ὃ καλεῖται μὲν 
ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος δινόκερως, ἀλκῇ δὲ καὶ βίᾳ 
παραπλήσιον ὃν ἐλέφαντι, τῷ δὲ ὕψει ταπεινότερον, 
τὴν μὲν δορὼν ἰσχυροτάτην ἔχει, τὴν δὲ χρόαν πυξο- 
εἰδῇ. ἐπὶ δ᾽ ἄχρων τῶν μυχτήρων φέρει κέρας 
τῷ τύπῳ σιμόν, τῇ δὲ στερεότητι σιδήρῳ παρεμ- 
φερές. τοῦτο περὶ τῆς νομῆς ἀεὶ διαφερόμενον ἐλέ- 
φαντι τὸ μὲν κέρας πρός τινα τῶν πετρῶν ϑήγει, 
συμπεσὸν δ᾽ εἰς μάχην τῷ προειρημένῳ ϑηρίῳ καὶ 
ὑποδῦνον ὑπὸ τὴν κοιλίαν ἀναρρήττει τῷ κέρατι 
καϑάπερ ξίφει τὴν σάρκα. τῷ δὲ τοιούτῳ τρόπῳ 
τῆς μάχης χρώμενον ἔξαιμα ποιεῖ τὰ ϑηρία καὶ 
πολλὰ διαφϑείρει. ὅταν δὲ ὁ ἐλέφας φϑάσας τὴν 
ὑπὸ τὴν κοιλίαν ὑπόδυσιν τῇ προβοσκίδι προκατα- 
λάβηται τὸν ῥινόκερων, περιγίνεται ῥᾳδίως τύπτων 

4 τοῖς ὀδοῦσι καὶ τῇ βίᾳ πλέον ἰσχύων. αἵ δὲ σφίγγες 
γίνονται μὲν περί vs τὴν Τρωγλοδυτικὴν καὶ τὴν 
Ai9uoxíxv, ταῖς δὲ μορφαῖρ ὑπάρχουσιν οὐκ ἀνό- 
μοιον ταῖς γραφομέναις, μόνον δὲ ταῖς δασύτησι 
διαλλάττουσι, τὰς δὲ ψυχὰς ἡμέρους ἔχουσαι καὶ 
πανούργους ἐπὶ πλέον καὶ διδασκαλίαν μεϑοδικὴν 
ἐπιδέχονται. οἱ δ᾽ ὀνομαξόμενοι κυνοκέφαλοι τοῖς 
μὲν σώμασιν ἀνθρώποις δυσειδέδι παρεμφερεῖς εἶσι, 
ταῖς δὲ φωναῖς μυγμοὺς ἀνϑρωπίνους προΐενται. 
ἀγριώτατα δὲ ταῦτα τὰ ξῷα καὶ παντελῶς ἀτιϑά- 

1 ὄντων del. Eich. τῶν om. À 4 ὃν add. Dind. 
9 πρός τινας τῶν μειξόνων πετρῶν 11 99 ἐπὶ πλεῖον 
Podiceny ἐπὶ ποσὸν Agath. 73 26 δὲ ταῦτα ταὶ 
^m. D. 

5 

20 

25 
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δευτα καϑεστῶτα τὴν ἀπὸ τῶν ὀφρύων πρόδοψιν 

901 αὐστηροτέραν ἔχει. ταῖς δὲ ϑηλείαις ἰδιώτατον συμ- 
βαίνει τὸ τὴν μήτραν ἐκτὸς τοῦ σώματος φέρειν 

πάντα τὸν χρόνον. ὃ δὲ λεγόμενος κῆπος ὠνό- 

5 μασται μὲν ἀπὸ τῆς περὶ τὸν ὄγκον ὅλον ὡραίας 
καὶ προσηνοῦς ἡλικίας, τὸ δὲ πρόσωπον ἔχων ὅμοιον 
λέοντι τὸ λοιπὸν σῶμα φέρει πάνϑηρι παραπλήσιον, 
πλὴν τοῦ μεγέϑους, ὃ παριδοῦται δορκάδι. πάν- 
τῶν δὲ τῶν εἰρημένων ξῴων ὃ δσαρκοφάγος ταῦρος 

10 ἀγριώτατός ἐστι καὶ παντελῶς δυσκαταμάχητος. τῷ 
μὲν γὰρ ὄγκῳ τοῦτο μεῖξόν ἐστι τῶν ἡμέρων ταύ- 
ρῶν, ὀξύτητι δὲ ποδῶν οὐ λειπόμενον ἵππου, τῷ 
στόματι δὲ διεστηκὸς ἄχρι τῶν ὥτων. τὸ δὲ χρῶμα 
πυρρὸν ἔχει xo9' ὑπερβολήν, καὶ τὰ μὲν ὄμματα 

15 γλαυχότερα λέοντος καὶ τὰς νύχτας ἀστράπτοντα, 

τὰ δὲ κέρατα φύσεως ἰδιοτρόπου κοινωνοῦντα᾽ τὸν 

μὲν γὰρ ἄλλον χρόνον αὐτὰ κινεῖ παραπλησίως τοῖς 
ὠσί, κατὰ δὲ τὰς μάχας ἵστησιν ἀραρότως. τὴν δὲ 
τῆς τριχὸς ἐπαγωγὴν ἔχει τοῖς ἄλλοις ξῴοις ἐναν- 

20 τίαν. ἔστι δὲ τὸ ϑηρίον ἀλκῇ τε καὶ δυνάμει διά- 
φορον, ὡς ἂν ἐπιτιϑέμενον τοῖς ἀλκιμωτάτοις τῶν 

ξῴων καὶ τὴν τροφὴν ἔχον ἐκ τῆς τῶν χειρωϑέντων 

σαρκοφαγίας. διαφϑείρει δὲ καὶ τὰς ποίμνας τῶν 
ἐγχωρίων, καὶ καταπληχτικῶς ἀγωνίξεται πρὸς ὅλα 

46 συστήματα τῶν ποιμένων καὶ κυνῶν ἀγέλας. λέγε- 
ται δὲ καὶ τὸ δέρμα ἄτρωτον ἔχειν᾽ πολλῶν γοῦν 
ἐπιβεβλημένων λαβεῖν ὑποχείριον μηδένα κατισχυ- 

1 καθεστῶτα. τὴν δ᾽ ἀπὸ D 4 ἄπαντα vulg. 6 040v 
τὸν ὄγκον vulg. 11 ἡμετέρων F . 18 ὥτων Agath. 76] 
ὀμμάτων codices X 9256 ποιμνίων C. 

Li 
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κέναι. τὸ δ᾽ εἰς ὄρυγμα πεσὸν ἢ δι’ ἄλλης ἀπά- 
της χειρωϑὲν ὑπὸ τοῦ ϑυμοῦ γένεται περιπνιγές, 
καὶ τῆς ἐλευϑερίας οὐδαμῶς ἀλλάττεται τὴν ἐν τῷ 

τυϑασεύεσϑαι φιλανθρωπίαν. διόπερ εἰκότως οἱ Τρω- 

γλοδύται τοῦτο τὸ ϑηρίον κράτιστον κρίνουσιν, ὡς 
ἂν τῆς φύσεως αὐτῷ δεδωρημένης ἀλκὴν μὲν λέον- 
τος.) ἵππου δὲ τάχος, ῥώμην δὲ ταύρου, τῆς δὲ 
πάντων κρατίστης σιδήρου φύσεως οὐχ ἡττώμενον. 

10 ὁ δὲ λεγόμενος παρ᾽ “ὐθίοψι κροκόττας μεμιγμένην 
μὲν ἔχει φύσιν κυνὸς καὶ λύκου, τὴν δ᾽ ἀγριότητα 10 
φοβερωτέραν ἀμφοτέρων, τοῖς δὲ ὀδοῦσι πάντων 
ὑπεράγει" πᾶν γὰρ ὀστῶν μέγεϑος συντρίβει ῥαδίως. 
καὶ τὸ καταποϑὲν διὰ τῆς κοιλίας πέττει παραδόξως. 
τοῦτο δὲ τὸ ξῷον τῶν ψευδῶς παραδοξολογούντων 

ἱστοροῦντες ἔνιοι μιμεῖσϑαι τὴν τῶν ἀνθρώπων διά- 15 

λεκτον ἡμᾶς μὲν οὐ πείθουσιν. 
86 Ὄφεων δὲ γένη παντοδαπὰ καὶ τοῖς μεγέϑεσιν 

ἄπιστα ϑεωρεῖσϑαί φασιν οἱ τὴν πλησίον τῆς ἐρήμου 

καὶ ϑηριώδους κατοικοῦντες. ἑκατὸν γὰρ πηχῶν τὸ 
ἶκος ἑορακέναι τινὲς ἀποφαινόμενοι δικαίως ἂν 302 
οὐχ ὑφ’ ἡμῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων ι: 
ἁπάντων ψευδολογεῖν ὑποληφϑείηδαν᾽ προστιϑέασι 
γὰρ τῷ διαπιστουμένῳ πολλῷ παραδοξότερα, λέγον- 
τες ὅτι τῆς χώρας οὔσης πεδιάδος, ὅταν τὰ μέγιστα 

τῶν ϑηρίων περιδσπειραϑῇ, ποιεῖ ταῖς ἐγχυκλωϑ εί- 25 

ὅσαις ἐπ᾿ ἀλλήλαις σπείραις ἀναστήματα πόρρωϑεν 

Q 

2 τοῦ om. D 10 uiv om. vulg. 19 μέγεϑος] 
γένος Agath. 77 14 παραδοξολογουμένων DEF 16 διά- 
Aewvov D, διάλεκτον ἀποφηνάμενοι vulg. — 26 ἐγκυκλωϑεί- 
ccig] ἐν κύκλῳ τεϑείσαις 1I. 

* 
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φαινόμενα λόφῳ παραπλήσια. τῷ μὲν οὖν μεγέϑει 3 
τῶν ῥηθέντων ϑηρίων οὐκ ἄν τις ῥᾳδίως συγκατά- 
ϑοιτο᾽ περὶ δὲ τῶν μεγίστων ϑηρίων τῶν εἰς 
ὄψιν ἐληλυϑότων καὶ κομισϑέντων ἔν τισιν ἀγγείοις 

5 δὐϑέτοιρ εἰς τὴν ᾿4λεξάνδρειαν ποιησόμεϑα τὴν ἀνα- 

γραφήν, προστιϑέντες καὶ τῆς ϑήρας τὴν κατὰ μέρος 
οἰκονομίαν. ὃ γὰρ δεύτερος Πτολεμαῖος. περί τὲ 
τὴν τῶν ἐλεφάντων κυνηγίαν φιλοτιμηϑεὶς καὶ τοῖς 
τὰς παραδόξους ϑήρας τῶν ἀλκιμωτάτων ξῴων ποιου- 

10 μένοις μεγάλας ἀπονέμων δωρεάς, πολλὰ δὲ χρήματα 
δαπανήδας εἰς ταύτην τὴν ἐπιϑυμίαν, ἐλέφαντάς τὸ 
συχνοὺς πολεμιστὰς περιεποιήδατο καὶ τῶν ἄλλων 
ξῴων ἀϑεωρήτους καὶ παραδόξους φύσεις ἐποίησεν 
εἰς γνῶσιν ἐλϑεῖν τοῖς Ἕλλησι. διὸ καί τινες τῶν 

15 κυνηγῶν, ὁρῶντες τὴν τοῦ βασιλέως μεγαλοψυχίαν 

ἐν ταῖς δωρεαῖς, συστραφέντες εἰς ἱκανὸν πλῆθος. 

“ἔκριναν παραβαλέσϑαι ταῖς ψυχαῖς, καὶ τῶν μεγά- 
λων ὄφεων ἕνα ϑηρεύσαντες ἀνακομίσαι ξῶντα sig 

τὴν ᾿Δ4λεξάνδρειαν πρὸς τὸν Πτολεμαῖον. μεγάλης 
20 δ᾽ οὔσης καὶ παραδόξου τῆς ἐπιβολῆς, ἡ τύχη συνερ- 

γήσασα ταῖς ἐπινοίαις αὐτῶν καὶ τὸ τέλος οἰκεῖον 

περιεποίηδε τῆς πράξεως. σκοπεύσαντες γὰρ ἕνα 

τῶν ὕφεων τριάκοντα πηχῶν διατρίβοντα περὶ τὼς 

συστάσεις τῶν ὑδάτων, τὸν μὲν ἄλλον χρόνον ἀκένη- 
35 T0v τοῦ σώματος τὸ κύχλωμα τηροῦντα, κατὰ δὲ 

τὰς ἐπιφανείας τῶν διὰ τὴν δίψαν ξῴων φοιτών- 

3 ϑηρίων)] ϑηρίων ὄφεων codices, ὄφεων Eich. 6 τῆς 
Dindorf, τῆς κατὰ μέρος codices κατὰ μέρος om. CF 
8 κυνηγίαν] ϑήραν C 10 δὲ] πάνυ add. vulg. 17 παρα- 
βάλλεσθαι D τὰς ψυχὰς Hertlein. 
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vOv ἐπὶ τὸν τόπον ἄφνω διανιστάμενον, καὶ τῷ 
μὲν στόματι διαρπάξοντα, τῷ δὲ δπειράματι κατα- 
πλέκοντα τὸν ὄγκον τῶν φανέντων ξῴων, ὥστε μη- 
δενὶ τρόπῳ δύνασϑαι τὸ παραπεσὸν ἐχφυγεῖν —, 
προμήκους οὖν ὄντος τοῦ ξῴον καὶ νωϑροῦ τὴν 
φύσιν ἐλπίσαντες βρόχοις καὶ σειραῖς κυριεύδειν, 
τὸ μὲν πρῶτον παρῆσαν ἐπ’ αὐτὸ τεθαρρηκότες, 
ἔχοντες ἐξηρτυμένα πάντα τὰ πρὸς τὴν χρείαν, ὡς 
δ᾽ ἐπλησίαζον, ἀεὶ μᾶλλον ἐξεπλήττοντο τῷ δέει, 

ϑεωροῦντες ὄμμα πυρωπὸν καὶ λιχμωμένην πάντῃ 10 
τὴν γλῶτταν, ἔτι δὲ τῇ τραχύτητι τῶν φολίδων ἐν 
τῇ διὰ τῆς ὕλης πορείᾳ καὶ παρατρίψει ψόφον ἐξαί- 

610v κατασχευάξοντα, τὸ μέγεϑός τε τῶν ὀδόντων 

ὑπερφυὲς καὶ στόματος ἀγρέαν πρόσοψιν καὶ κυκλώ- 
ματος ἀνάστημα παράδοξον. διόπερ τῷ φόβῳ τὰ τι 
χρώματα τῶν προσώπων ἀποβεβληκότες δειλῶς ἐπέ- 
βαλον τοὺς βρόχους ἀπὸ τῆς οὐρᾶς" τὸ δὲ ϑηρίον 
ἅμα τῷ προσάψασϑαι τοῦ σώματος τὸν κάλων ἐπε- 508 
στράφη μετὰ πολλοῦ φυδσήματος καταπληκτικῶς, καὶ 
τὸν μὲν πρῶτον ἁρπάξει τῷ στόματι μετεωρισϑὲν 20 
ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς, καὶ τὰς σάρκας ἔτι ξῶντος κατεσι- 
τεῖτο, τὸν δὲ δεύτερον φεύγοντα τῇ σπείρᾳ πόρρω- 
Oev ἐπεσπάσατο, καὶ περιειληϑὲν ἔσφιγγε τὴν xou (av 
τῷ δεσμῷ" οἵ δὲ λοιποὶ πάντες ἐκπλαγέντες διὰ τῆς 

81 φυγῆς τὴν σωτηρίαν ἐπορέδαντο. οὐ μὴν ἀπέγνωσαν 15 

τὴν ϑήραν, ὑπερβαλλούσης τῆς ἀπὸ τοῦ βασιλέως 
χάριτος καὶ δωρεᾶς τοὺς ἀπὸ τῆς πείρας ἐγνωσμέ- 

vovg κινδύνους, φιλοτεχνίᾳ δὲ καὶ δόλῳ τὸ τῇ βίᾳ 

Qt 

o 

“2 

6 καὶ σειραῖς del. Eich. 18 vs] τε τὸ vulg. 16 ἐπέ- 
βαλλον vulg. 26 ὑπερβαλούσης vulg. 28 δὲ] τὸ vulg. 
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ΠῚ 36. 87. 319 

δυσκαταγώνιστον ἐχειρώσαντο, τοιάνδε τινὰ μηχα- 

νὴν πορισάμενοι. κατεσκεύασαν ἀπὸ σχοίνου πυκνῆς 
περιφερὲς πλόκανον, τῷ μὲν τύπῳ τοῖς κύρτοις ἐμ- 
φερές, τῷ δὲ μεγέϑει καὶ τῇ διαλήψει τῆς χώρας 

5 δυνάμενον δέξασθαι τὸν ὄγκον τοῦ ϑηρίου. κατ- 9 
οπτεύσαντες οὖν τὸν φωλεὸν αὐτοῦ καὶ τὴν ὥραν 
τῆς τε ἐπὶ τὴν νομὴν ἐξόδου καὶ πάλιν τῆς ἐπανόδου, 

ὡς τάχισϑ᾽ ὥρμησεν ἐπὶ τὴν ἄγραν τὴν συνήϑη 

τῶν ἑἕτερογενῶν ξῴων, τὸ μὲν προὐὔπάρχον τοῦ φω- 
10 λεοῦ στόμα λίϑοις εὐμεγέϑεσι καὶ γῇ συνφῳκοδόμη- 

σαν, τὸν δὲ πλησίον τῆς λόχμης τόπον ὑπόνομον 
ποιήσαντες καὶ τὸ πλόκανον εἰς αὐτὸν ἐνθέντες 

ἐναντίον ἐποίησαν τὸ στόμιον, ὥστε ἐξ ἑτοίμου τῷ 
ϑηρίῳ τὴν εἴσοδον ὑπάρχειν. κατὰ δὲ τὴν ἐπάν- 8 

15 οδον τοῦ ξῴου παρεδκευασμένοι τοξότας καὶ ὄφεν- 
δονήτας, ἔτι δὲ ἱππεῖς πολλούς, πρὸς δὲ τούτοις 
δαλπικτὰς καὶ τὴν ἄλλην ἅπασαν χορηγίαν, ἅμα 
[03] τῷ προσπελάξειν τὸ μὲν ϑηρίον μετεωρότερον 
τῶν ἱππέων ἐξῆρε τὸν αὐχένα, οἱ δ᾽ ἐπὶ τὴν ϑήραν 

20 ἠϑροισμένοι προσεγγίσαι μὲν οὐκ ἐτόλμων, νενου- 
ϑετημένοι ταῖς προγεγενημέναις συμφοραῖς, πόρρω- 

ὃὲν δὲ πολλαῖς χερσὶν ἐφ᾽ ἕνα καὶ μέγαν σκοπὸν 
βάλλοντες ἐτύγχανον, καὶ τῇ τε τῶν ἱππέων ἐπι- 

φανείᾳ καὶ πλήϑει κυνῶν ἀλκίμων, ἔτι δὲ τῷ διὰ 
| 35 τῶν σαλπίγγων ἤχῳ, κατέπληττον τὸ ξῷον. διόπερ 

ὑποχωροῦντος αὐτοῦ πρὸς τὴν οἰκείαν λόχμην τοσοῦ- 
τον ἐπεδίωκον ὥστε μὴ παροξύνειν ἐπὶ πλέον. ὡς 4 

δὲ τῆς ἐνῳωκοδομημένης φάραγγος ἤγγισεν, ἀϑρόως 

5 18 δὲ del. Reiske 906 κατεπλήττοντο CF' 26 αὐτοῦ 
del Dind. οἰκείαν D, οἰκεέαν αὑτοῦ vulg. 28 συνῳκο- 
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ψόφον μὲν πολὺν διὰ τῶν ὅπλων ἐποίησαν, ταραχὴν 
δὲ καὶ φόβον διὰ τῆς τῶν ὄχλων ἐπιφανείας καὶ 
σαλπίγγων. τὸ δὲ ϑηρίον τὴν μὲν εἴσοδον οὐχ 
ηὕρισκε, τὴν δὲ τῶν κυνηγῶν δρομὴν καταπληττό- 
Uevov κατέφυγεν εἰς τὸ πλησίον κατεσκευασμένον 5 
στόμιον. πιμπλαμένου δὲ τοῦ πλοκάνου τῇ διαλύσει 
τῆς σπείρας, ἔφϑασαν τῶν κυνηγῶν τινὲς προσιπτά- 
μενοι, καὶ πρὸ τοῦ στρᾳφῆναι τὸν ὕφιν ἐπὶ τὴν 
ἔξοδον κατελάβοντο δεσμοῖς τὸ στόμιον πρόμηκες 
ὃν καὶ πεφιλοτεχνημένον πρὸς ταύτην τὴν ὀξύτητα" 10 

ἐξελκύδσαντες δὲ τὸ πλόκανον καὶ φάλαγγας ὑποϑέν-904 
τες μετέωρον ἐξῆραν. τὸ δὲ ϑηρίον ἀπειλημμένον 
ἐν ἀπεστενωμένῳ τόπῳ παρὰ φύσιν συριγμὸν ἐξαί- 
σιον ἠφίει καὶ τοῖς ὀδοῦσι τὴν περιέχουσαν σχοῖνον 
κατέσπα, πάντῃ δὲ διασειόμενον προσδοκίαν ἐποίησε 15 

τοῖς φέρουσιν ὡς ἐχπηδῆσον ἐκ τοῦ περιέχοντος 
αὐτὸ φιλοτεχνήματος. διὸ καὶ καταπλαγέντες ἔϑεσαν 
ἐπὶ τὴν γῆν τὸν ὄφιν, καὶ τοὺς περὶ τὴν οὐρὰν 
τόπους κατακεντοῦντες ἀντιπεριέσπων τοῦ ϑηρίου 
τὸν ἀπὸ τῶν ὀδόντων σπαραγμὸν ἐπὶ τὴν αἴσϑησιν 30 
τῶν ἀλγούντων μερῶν. ἀπενέγκαντες δ᾽ sig τὴν 
᾿Δλεξάνδρειαν ἐδωρήδσαντο τῷ βασιλεῖ, παράδοξον 
ϑέαμα καὶ τοῖς ἀκούσασιν ἀπιστούμενον. τῇ δ᾽ ἐν- 
δείᾳ τῆς τροφῆς καταπονήσαντες τὴν ἀλκὴν τοῦ 
ϑηρίου τυϑασὸν ἐκ τοῦ κατ᾽ ὀλίγον ἐποίησαν, ὥστε s 

8 ϑαυμαστὴν αὐτοῦ γενέσϑαι τὴν ἐξημέρωσιν. ὁ δὲ 
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δομημένης malim (v. 10) 1 ψόφον om. D ἐποίησαντο II 
2 δὶ om. D 7 προσιππασάμενοι I1 — 19 μετεωρότερον 
codices (corr. Tzetz. Chil. 8, 927) ^ 17 αὐτὸ ante ἐκ co- 
dices, corr. Reiske 26 ϑηρίου CE, ϑηρίου τὸν ἀπὸ τῶν 
ὀδόντων ceteri (cf. v. 20). 



III 37. 38. 391 

Πτολεμαῖος τοῖς μὲν κυνηγοῖς τὰς ἀξίας ἀπένειμε 

δωρεάς, τὸν δ᾽ ὄφιν ἔτρεφε τετυϑασευμένον καὶ τοῖς 
εἰς τὴν βασιλείαν παραβάλλουσι ξένοις μέγιστον 
παρεχόμενον καὶ παραδοξότατον ϑέαμα. διόπερ τηλι- 

5 κούτου μεγέϑους ὄφεως εἰς ὄψιν κοινὴν κατηντη- 
κότος οὐκ ἄξιον ἀπιστεῖν τοῖς Αἰθίοψιν οὐδὲ μῦϑον 

ὑπολαμβάνειν τὸ ϑρυλούμενον ὑπ᾽ αὐτῶν. ἀποφαί- 
ψονται γὰρ δρᾶσϑαι κατὰ τὴν χώραν αὐτῶν ὄφεις 
τηλικούτους τὸ μέγεϑος ὥστε μὴ μόνον βοῦς τε καὶ 

10 ταύρους καὶ τῶν ἄλλων ξῴων τὰ τηλικαῦτα τοῖς 
ὄγκοις ἀναλίσκειν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐλέφασιν εἰς ἀλκὴν 
συνίστασθαι, καὶ διὰ μὲν τῆς σπείρας ἐμπλεκο- 
μένους τοῖς σκέλεσιν ἐμποδίξειν τὴν κατὰ φύσιν 
κίνησιν, τὸν δ᾽ αὐχένα μετεωρίσαντας ὑπὲρ τὴν 

15 προβοσκίδα τὴν κεφαλὴν ἐναντίαν ποιεῖν τοῖς τῶν 

ἐλεφάντων ὄμμασι, διὰ δὲ τοῦ πυρωποῦ τῶν ὀφϑαλ- 
μῶν ἀστραπῇ παραπλησίας τὰς λαμπηδόνας προβάλ- 

λοντας ἀποτυφλοῦν τὴν ὅρασιν, καὶ σφήλαντας ἐπὶ 
τὴν γῆν σαρκοφαγεῖν τὰ χειρωϑέντα τῶν ξῴων. 

20 ΖΔιευκρινηκότες δ᾽ ἀρκούντως và περὶ τὴν A(0to- 

πίαν καὶ Τρωγλοδυτικὴν καὶ τὴν ταύταις συνάπτου- 88 
ὅαν μέχρι τῆς διὰ καῦμα ἀοικήτου, πρὸς δὲ ταύταις 
περὶ τῆς παραλίας τῆς παρὰ τὴν ᾿ἘΕρυϑρὰν ϑάλατταν 
καὶ τὸ ᾿Δτλαντικὸν πέλαγος τὸ πρὸς μεσημβρίαν 

86 κεκλιμένον, περὶ τοῦ καταλελειμμένου μέρους, λέγω 
δὲ τοῦ ᾿4ραβίου κόλπου, ποιησόμεϑα τὴν ἀναγρα- 
qv, τὰ μὲν ἐκ τῶν ἐν ᾿4λεξανδρείᾳ βασιλικῶν 

e 

14 ὑπὲρ Reiske, ὑπὸ codices 17 παραπλησίως codi- 
ces, corr. Dind. προσβάλλοντας II 28 παρὰ] περὶ II 
26 δὲ] δὴ CF. 
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ὑπομνημάτων ἐξειληφότες, và δὲ παρὰ τῶν αὐτοπτῶν 
πεπυσμένοι. τοῦτο γὰρ τὸ μέρος τῆς οἰχουμένης 
χαὶ τὸ περὶ τὰς Βρεττανικὰς νήσους καὶ τὴν ἄρκτον 

ἥκιστα πέπτωχεν ὑπὸ τὴν κοινὴν ἀνθρώπων ἐπκέ- 
γνωσιν. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν πρὸς ἄρχτον κεκχλιμέ- 5 

vov μερῶν τῆς οἰκουμένης τῶν συναπτόντων τῇ διὰ 205 
ψῦχος ἀοικήτῳ διέξιμεν, ὅταν τὰς Γαΐου Καίσαρος 
πράξεις ἀναγράφωμεν᾽ οὗτος γὰρ τὴν Ρωμαίων ἡγε- 
μονίαν εἰς ἐκεῖνα τὰ μέρη πορρωτάτω προβιβάδας 
πάντα τὸν πρότερον ἀγνοούμενον τόπον ἐποίησε 10 
πεσεῖν εἰς σύνταξιν ἱστορίας᾽ ὃ δὲ προσαγορευόμε- 
voc ᾿Αράβιος κόλπος ἀνεστόμωται μὲν εἰς τὸν κατὰ 

μεσημβρίαν κείμενον ὠχεανόν, τῷ μήκει δ᾽ ἐπὶ 
πολλοὺς πάνυ παρήκων σταδίους τὸν μυχὸν ἔχει 

περιοριξόμενον ταῖς ἐσχατιαῖς τῆς ooa καὶ Τρω- 15 

γλοδυτικῆς. εὖρος δὲ κατὰ μὲν τὸ στόμα καὶ τὸν 
μυχὸν ὑπάρχει περὶ ἑκκαίδεκα σταδίους. ἀπὸ δὲ 
Πανόρμου λιμένος πρὸς τὴν ἀντιπέρας ἤπειρον μα- 
κρᾶς νεὼς διωγμὸν ἡμερήσιον. τὸ ὃὲ μέγιστόν ἐστι 
διάστημα κατὰ τὸ Τύρκαιον ὄρος καὶ ΜΜακαρίαν 30 

νῆσον πελαγίαν, ὡς ἂν τῶν ἠπείρων οὐχ δρωμένων 
ἀπ᾿ ἀλλήλων. ἀπὸ δὲ τούτου τὸ πλάτος ἀεὶ μᾶλλον 
συγκλείξεται καὶ τὴν συναγωγὴν ἔχει μέχρι τοῦ στό- 
ματος. Ó δὲ παράπλους αὐτοῦ κατὰ πολλοὺς τόπους 

ἔχει νήσους μακράς, στενοὺς μὲν διαδρόμους ἐχούσας, 56 
ῥοῦν δὲ πολὺν καὶ σφοδρόν. ἡ μὲν οὖν κεφαλαιώ- 
δὴς τοῦ κόλπου τούτου ϑέσις ὑπάρχει τοιαύτη. 

11 ἀπὸ δὲ —22 ἀλλήλων om. AD 20 Τύρκαιον 
Ταυρικόν f. cf. 41, 1 ΜΜακαρίαν δυσπελάγιον G, αριᾶν- 
δης πελάγιον E, Μαρίαν δυσπελαγέαν CF; corr. Stroth. 



TII 88. 39. 323 

2 ἡμεῖς δ᾽ ἀπὸ τῶν ἐσχάτων [τούτου] τοῦ μυχοῦ vó- 6 
zov ἀρξάμενοι τὸν ἐφ᾽ ἑκάτερα τὰ μέρη παράπλουν 
τῶν ἠπείρων καὶ τὰς ἀξιολογωτάτας κατ᾽ αὐτὰς 
ἰδιότητας διέξιμεν" πρῶτον δὲ ληψόμεϑα τὸ δεξιὸν 

ὅ μέρος, οὗ τὴν παραλίαν τῶν Τρωγλοδυτῶν ἔϑνη 
νέμεται μέχρι τῆς ἐρήμου. 

"Az πόλεως τοίνυν A4o6wóne κομιξομένοις παρὰ 39 
τὴν δεξιὰν ἤπειρον ἐχπέίπτει κατὰ πολλοὺς τόπους 
ἐκ πέτρας εἰς ϑάλατταν ὕδατα πολλά, πικρᾶς ἁλ- 

10 μυρίδος ἔχοντα γεῦσιν. παραδραμόντι δὲ τὰς πηγὰς 
ταύτας ὑπέρκειται μεγάλου πεδίου μιλτώδη χρόαν 

ἔχον ὄρος καὶ τὴν ὅρασιν τῶν ἐπὶ πλέον ἀτενι- 
ξόντων εἰς αὐτὸ λυμαινόμενον. ὑπὸ δὲ τὰς ἐσχα- 

β τιὰς τῆς ὑπωρείας κεῖται λιμὴν σχολιὸν ἔχων τὸν 

15 εἴσπλουν, ἐπώνυμος ᾿ἀφροδίέτης. ὑπέρκεινται δὲ τού- 3 
του νῆσοι τρεῖς, ὧν δύο μὲν πλήρεις εἰσὶν ἐλαιῶν 
καὶ σύσκιοι, μία δὲ λειπομένη τῷ πλήϑει τῶν προ- 
εἰρημένων δένδρων, πλῆϑος δ᾽ ἔχουσα τῶν ὀνομαξο- 
μένων μελεαγρίδων. μετὰ δὲ ταῦτα κόλπος ἐστὶν 8 

30 εὐμεγέϑης ὁ καλούμενος ᾿κάϑαρτος, καὶ πρὸς αὐτῷ 
βαϑεῖα καϑ᾿ ὑπερβολὴν χερρόνηδος, ἧς κατὰ τὸν 
αὐχένα στενὸν ὄντα διακομέίξουσι τὰ σκάφη πρὸς 
τὴν ἀντιπέρας ϑάλατταν. παρακομισϑέντι δὲ τοὺς 4 

| τόπους τούτους κεῖται νῆδος πελαγία μὲν τῷ δια- 

25 στήματι, τὸ δὲ μῆκος εἰς ὀγδοήκοντα σταδίους παρ- 

ἐχτείνουσα, καλουμένη δὲ Ὀφιώδης, ἣ τὸ μὲν 

1 τούτου del. Dind. ὅ μέρος] τῶν Τρωγλοδυτῶν add. CD 
11 ταύτας Eichstüdt, αὐτὰς cod. 19 πλειόνων DF ἐνατενι- 
ξόντων Β 11 σύσκιοι] σύκων C 21 ἧς om. II. 22 διακο- 
μίζουσα DF 26 δ. μὲν DF. 
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ἑρπετῶν, ἀφ᾽ ὧν καὶ ταύτης ἔτυχε τῆς προσηγορίας, 
ἐν δὲ τοῖς μεταγενεστέροις χρόνοις ὑπὸ τῶν κατὰ 
τὴν ᾿4λεξάνδρειαν βασιλέων οὕτως ἐξημερώϑη φιλο- 
τίμως ὥστε μηδὲν ἔτι κατ᾽ αὐτὴν ὁρᾶσϑαι τῶν 
προὐπαρξάντων ξῴων. οὐ παραλειπτέον δ᾽ ἡμῖν 
οὐδὲ τὴν αἰτίαν τῆς περὶ τὴν ἡμέρωσιν φιλοτιμίαρ. 

-J 

εὑρίσκεται yàg ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ τὸ καλούμενον 
τοπάξιον, ὅπερ ἐστὶ λίϑος διαφαινόμενος ἐπιτερ- 

πής. ὑάλῳ παρεμφερὴς καὶ ϑαυμαστὴν ἔγχρυσον 
πρόσοψιν παρεχόμενος. διόπερ ἀνεπίβατος τοῖς ἄλ-- 

λοις τηρεῖται, ϑανατουμένου παντὸς τοῦ προσπλεύ- 
ὅαντος ὑπὸ τῶν καϑεσταμένων ἐπ᾽ αὐτῆς φυλάκων. 
οὗτοι δὲ τὸν ἀριϑμὸν ὄντες ὀλίγοι βίον ἔχουσιν 
ἀτυχῆ. ἵνα μὲν γὰρ μηδεὶς λέϑος διακλαπῇ, πλοῖον 
οὐκ ἀπολείπεται τὸ παράπαν ἐν τῇ νήσῳ" oí δὲ 
παραπλέοντες αὐτὴν διὰ τὸν ἀπὸ τοῦ βασιλέως φόβον 

πόρρωϑεν παραϑέουσι" τροφαὶ δὲ αἱ μὲν παρακομι- 
ξόμενανι ταχέως ἐκλείπουσιν, ἕτεραι δ᾽ ἐγχώριοι τὸ 

“παλαιὸν ὑπῆρχε πλήρης παντοδαπῶν καὶ φοβερῶν 206 

8 

μὲ 0 

σύνολον οὐχ ὑπάρχουσι. διόπερ ὅταν τῶν σιτίων 90 

ὀλίγα καταλείπηται, κάθηνται πάντες οἵ κατὰ τὴν 

κώμην προσδεχόμενοι τὸν τῶν κομιξόντων τὰς τρο- 

φὰς κατάπλουν ὧν βραδυνόντων εἰς τὰς ἐσχάτας 

ἐλπίδας συστέλλονται. ὁ δὲ προειρημένος λέϑος 

φυόμενος ἐν ταῖς πέτραις τὴν μὲν ἡμέραν διὰ τὸ 90 
πνῖγος οὐχ δρᾶται, κρατούμενος ὑπὸ τοῦ περὶ τὸν 
ἥλιον φέγγους, τῆς δὲ νυχτὸς ἐπιγινομένης ἐν σκότει 
διαλάμπει καὶ πόρρωθεν δῆλός ἐστιν ἐν d mov ἂν 

. , 6 ὥστε] ὡς II 18 ἐπ᾽ αὐτῆς Hertlein, ὑπ᾽ αὐτῶν 
libri 16 καταλείπεται C 28 δῆλον ΟΕ 



III 89. 40. 325 

ἡ τόπῳ. οἱ δὲ νησοφύλακες κλήρῳ διῃρημένοι τοὺς 9 
τόπους ἐφεδρεύουσι, καὶ τῷ φανέντι λέϑῳ περιτι- 

ϑέασι σημείου χάριν ἄγγος τηλικοῦτον ἡλέκον ἂν 
j τὸ μέγεϑος τοῦ στίλβοντος λίϑου" τῆς δ᾽ ἡμέρας 

5 περιιόντες περιτέμνουσι τὸν σημειωϑέντα τόπον τῆς 
πέτρας, καὶ παραδιδόασι τοῖς διὰ τῆς τέχνης δυνα- 

μένοις ἐκλεαίνειν τὸ παραδοϑὲν οἰκείως. 
Παραπλεύσαντι δὲ τούτους τοὺς τόπους πολλὰ 40 

μὲν ᾿Ιχϑυοφάγων ἔϑνη κατοικεῖ τὴν παράλιον, πολ- 
10 λοὺ δὲ νομάδες Τρωγλοδύται. πρὸς δὲ τούτοις ὄρη 

παντοῖα ταῖς ἰδιότησιν ὑπάρχει μέχρι λιμένος τοῦ 
προδσαγορευϑέντος σωτηρίας, ὃς ἔτυχε τῆς ὀνομα- 
σίας ταύτης ἀπὸ τῶν πρώτων πλευδάντων Ἡλλή- 

vov καὶ διασωϑέντων. ἀπὸ δὲ τούτων τῶν μερῶν 2 
15 ἄρχεταν συναγωγὴν λαμβάνειν ὃ κόλπος καὶ τὴν 

ἐπιστροφὴν ἐπὶ τὰ κατὰ τὴν ᾿Δραβίαν μέρη ποιεῖ- 
σϑαι. καὶ τὴν φύσιν δὲ τῆς χώρας καὶ ϑαλάττης 
ἀλλοίαν εἶναι συμβέβηκε διὰ τὴν ἰδιότητα τῶν τό- 
πων" ἥ ve γὰρ ἥπειρος ταπεινὴ καϑορᾶται, μηδα- 8 

eo μόϑεν ἀναστήματος ὑπερκειμένου, ἥ τὸ ϑάλαττα 

207 τεναγώδης οὖσα τὸ βάϑος οὐ πλέον εὑρίσκεται τριῶν 
ὀργυιῶν, καὶ τῇ χρόᾳ παντελῶς ὑπάρχει χλωρά. τοῦτο 
δ᾽ αὐτῇ φασι συμβαίνειν οὐ διὰ τὸ τὴν τῶν ὑγρῶν 
φύσιν εἶναι τοιαύτην, ἀλλὰ διὰ τὸ πλῆϑος τοῦ δια- 

es φαινομένου καϑ' ὕδατος μνίου καὶ φύκους. ταῖς 4 
μὲν οὖν ἐπικώποις τῶν νεῶν εὔϑετός ἐστιν ὁ τό- 
z09, κλύδωνα μὲν οὐκ ἐκ πολλοῦ κυλίων διαστή- 
ματος, ϑήραν δ᾽ ἰχϑύων ἄπλατον παρεχόμενος" αἵ 

9 ἔϑνη Ἰχϑυοφάγων vulg. 12 σωτῆρος C 28 ϑήραν — 
ἄπλατον] ϑήρας — ἀπλάτους AB. 
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0b τοὺς ἐλέφαντας διάγουσαι, διὰ và βάρη βαϑύ- 
πλοι καϑεστῶσαι καὶ ταῖς καταδχευαῖς ἐμβριϑεῖς, 

μεγάλους καὶ δεινοὺς ἐπιφέρουσι κινδύνους τοῖς ἐν 

αὐταῖς πλέουσι. διάρσει γὰρ ἱστίων ϑέουσαι καὶ 
διὰ τὴν τῶν πνευμάτων βίαν πολλάκις νυχτὸς ὠϑού- 5 

μεναι, ὁτὲ μὲν πέτραις προσπεσοῦσαι ναυαγοῦσι, 
ποτὲ δ᾽ εἰς τεναγώδεις ἰσϑμοὺς ἐμπίπτουσιν" οἱ δὲ 

ναῦται παρακαταβῆναι μὲν ἀδυνατοῦσι διὰ τὸ πλέον 
εἶναι τὸ βάϑος ἀνδρομήκους, διὰ δὲ τῶν κοντῶν 
τῷ σκάφει βοηϑοῦντες ὅταν μηδὲν ἀνύωσιν, ἐκβάλ- ιτὸ 
λουσιν ἅπαντα πλὴν τῆς τροφῆς" οὐδ᾽ οὕτω δὲ τῆς 
ἀποστροφῆς τυγχάνοντες εἰς μεγάλην ἀπορίαν ἐμπί- 
πτουσι διὰ τὸ μήτε νῆσον μήτ᾽ ἄκραν ἠπείρου μήτε 
ναῦν ἑτέραν πλησίον ὑπάρχουσαν δρᾶσϑαι᾽ ἄξενοι 

γὰρ παντελῶς οἱ τόποι καὶ σπανίους ἔχοντες τοὺς 15 

ναυσὶ διαχομιξομένους. χωρὶς δὲ τούτων τῶν καχῶν 
ὁ κλύδων ἐν ἀκαρεῖ χρόνῳ τῷ κύτει τῆς νεὼς τοσοῦτο 
πλῆϑος ἅμμου προσβάλλει καὶ συσσωρεύει παρα- 
δόξως ὥστε τὸν κύκλῳ τόπον περιχώννυσϑαι καὶ τὸ 

σκάφος ὥσπερ ἐπίτηδες ἐνδεσμεύεσθϑαι τῇ χέρσῳ. so 
οἵ δὲ τούτῳ τῷ συμπτώματι περιπεσόντες τὸ μὲν 
πρῶτον μετρίως ὀδύρονται πρὸς κωφὴν ἐρημίαν, 

οὐ παντελῶς [μὲν] ἀπεγνωκότες [εἰς τέλος] τὴν σω- 

τηρίαν᾽ πολλάκις γὰρ τοῖς τοιούτοις ἐπιφανεὶς ὃ 
τῆς πλημυρίδος κλύδων ἐξῆρεν εἰς ὕψος, καὶ τοὺς ss 

ἐσχάτως κινδυνεύοντας ὡσπερεὶ ϑεὸς ἐπιφανεὶς διε- 

1 βαϑύπλοοι D, βαϑύπρωροι ΟἿ", βαϑύπλευροι F? 
6 ὁτὲ] ποτὲ Πὀ 10 ἀνύσωσιν Il 12 ἀποστροφῆς Wesse- 
ling, τροφῆς codices, σωτηρέας Dind. 15 σπανίως CDF 
17 χρόνῳ) τῷ zoovo CF 28 μὲν DF, δὲ C; del. Dind. 
εἰς τέλος del. Dind. 



ΠῚ 40. 391 

qVActsv: ὅταν δὲ ἀπὸ μὲν τῶν ϑεῶν ἡ προειρη- 
μένη μὴ παρακολουϑήσῃ βοήϑεια, τὰ δὲ τῆς τροφῆς 
λίπῃ, τοὺς μὲν ἀσϑενεστέρους oí κατισχύοντες éx- 
βάλλουσιν εἰς ϑάλατταν, ὅπως τοῖς ὀλίγοις τὰ λει- 

ὅ πόμενα τῶν ἀναγκαίων πλείονας ἡμέρας ἀντέχῃ, 
σἔρας δὲ πάσας τὰς ἐλπίδας ἐξαλείψαντες ἀπόλλυν- 

ται πολὺ χεῖρον τῶν προαποϑανόντων᾽ oí μὲν γὰρ 
ἐν ἀκαρεῖ χρόνῳ τὸ πνεῦμα τῇ δούσῃ φύσει πάλιν 
ἀπέδωκαν, οἱ δ᾽ εἰς πολλὰς ταλαιπωρίας καταμερί- 

10 ὅαντες τὸν ϑάνατον πολυχρονίους τὰς συμφορὰς 

ἔχοντες τῆς τοῦ βίου καταστροφῆς τυγχάνουσι. τὰ 8 
δὲ σκάφη ταῦτα τῶν ἐπιβατῶν οἰκτρῶς στερηϑέντα, 

908 χαϑάπερ τινὰ κενοτάφια, διαμένεε πολὺν χρόνον 
πανταχόϑεν περιχωννύμενα, τοὺς δ᾽ ἱστοὺς καὶ τὰς 

15 κεραέας μετεώρους ἔχοντα πόρρωϑεν τοὺς ὁρῶντας 

εἰς οἶκτον καὶ συμπάϑειαν ἄγει τῶν ἀπολωλότων 
πρόσταγμα γάρ ἐστι βασιλέως ἐᾶν τὰ τοιαῦτα συμ- 
πτώματα τοῖς πλέουσι διασημαένειν τοὺς τὸν ὄλε- 

ϑρον περιποιοῦντας τόπους. παρὰ ÓÀ τοῖς πλησίον 9 
230 κατοικοῦσιν ᾿Ιχϑυοφάγοις παραδέδοται λόγος, ἐκ προ- 

γόνων ἔχων φυλαττομένην τὴν φήμην, ὅτι μεγάλης 
τινὸς γενομένης ἀμπώτεως ἐγεώϑη τοῦ κόλπου πᾶς 

ὁ τόπος ὃ τὴν χλωρὰν ἔχων τοῦ τύπον πρόσοψιν, 

μεταπεσούσης τῆς θαλάττης εἰς τἀναντία μέρη, καὶ 
26 φανείσης τῆς ἐπὶ τῷ βυϑῷ χέρσου πάλιν ἐπελϑοῦ- 

σαν ἐξαίσιον πλήμην ἀποκαταστῆσαι τὸν πόρον εἰς 

τὴν προὐὔπάρχουσαν τάξιν. 

9 ἀνταπέδωκαν ll 18 διασημᾶναι TI 21 go- 
vi» DF 2992 ἐγενήθη ll πᾶς] ξηρὸς πᾶς F 38 τύπου Eich- 
stidt, τόπου libri 94 xol g.] φ. δὲ vulg. 925 ἐπὶ] iv D 
26 πλήμην] πλημμύραν D, πλήμην καὶ πλημμύραν C. 
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41 "xo δὲ τούτων τῶν τόπων τὸν uiv ἀπὸ Ilro- 
λεμαΐδος παράπλουν ἕως τῶν Ταύρων ἀκρωτηρίων 
προειρήκαμεν, ὅτε Πτολεμαίου τὴν τῶν ἐλεφάντων 

ϑήραν ἀπηγγείλαμεν" ἀπὸ δὲ τῶν Ταύρων ἐπιστρέ- 
qs. μὲν ἡ παράλιος πρὸς τὰς ἀνατολάς, κατὰ δὲ ὃ 

τὴν ϑερινὴν τροπὴν αἵ σκιαὶ πίπτουσι πρὸς με- 
σημβρίαν ἐναντίως ταῖς παρ᾽ ἡμῖν ἄχρι πρὸς ὥραν 

2 δευτέραν. ἔχει δὲ καὶ ποταμοὺς ἡ χώρα, ῥέοντας 
ἐκ τῶν ὀρῶν τῶν προσαγορευομένων ἸΒεβαίων. διεί- 

ληπται δὲ καὶ πεδίοις μεγάλοις φέρουσι μαλάχης 10 
καὶ καρδάμου καὶ φοίνικος ἄπιστα μεγέϑη" ἐκφέρει 
δὲ καὶ καρποὺς παντοίους, τὴν μὲν γεῦσιν ἔχοντας 

s νωϑράν, ἀγνοουμένους δὲ παρ᾽ ἡμῖν. ἡ δὲ πρὸς 
τὴν μεσόγειον ἀνατείνουσα, πλήρης ἐστὶν ἐλεφάν- 
τῶν καὶ ταύρων ἀγρίων καὶ λεόντων καὶ πολλῶν i5 
ἄλλων παντοδαπῶν ϑηρίων ἀλκίμων. ὁ δὲ πόρος 
νήσοις διεξίληπται καρπὸν μὲν οὐδένα φερούδαις 
ἥμερον, ἐκερεφούσαις δ᾽ ὀρνέων ἴδια γένη καὶ ταῖς 

4 προσόψεσι ϑαυμαστά. ἡ δ᾽ ἕξῆς ϑάλαττα βαϑεῖα 
παντελῶς ἐστι, καὶ κήτη φέρει παντοδαπὰ παρά- 30 
δοξα τοῖς μεγέϑεσιν, οὐ μέντοι λυποῦντα τοὺς ἀν- 
ϑροώπους, ἐὰν μή τις ἀκουσίως αὐτῶν ταῖς λοφιαῖς 

περιπέσῃ" οὐ δύνανται γὰρ διώκειν τοὺς πλέοντας. 
ὡς ἂν κατὰ τὴν ἐκ τῆς ϑαλάττης ἄρσιν ἀμαυρου- 
μένων αὐτοῖς τῶν ὀμμάτων ὑπὸ τοῦ κατὰ τὸν ἥλιον 535 
φέγγους. ταῦτα μὲν οὖν τὰ μέρη τῆς Τρωγλοδυτι- 909 

2 et 4 ταυρικῶν D cf. 88, 4 9 Θεβαίων D 12 δὲ 
καὶ] δὲ vulg. 16 παντοδαπῶν ϑηρέίων ἀλκίμων] ἀλκίμων 
ξώων II σπόρος] τόπος D 20 παντοδαπὰ φέρει vulg. 
24 ἐκ add. Wess. 26 τρωγοδυτικῆς D. 



III 41. 42. 399 

κῆς ἔσχατα γνωρίξεται, περιγραφύόμενα ταῖς ἄκραις 

ἃς ὀνομάξουσι *"Psfoog. 

Τὸ δ᾽ ἄλλο μέρος τῆς ἀντιπέρας παραλίου τὸ 42 
προσκεκλιμένον ᾿Δραβίᾳ πάλιν ἀναλαβόντες ἀπὸ τοῦ 

5 μυχοῦ διέξιμεν. οὗτος γὰρ ὀνομάξεται Ποσείδειον, 
ἰδρυσαμένου Ποσειδῶνι πελαγίῳ βωμὸν ᾿Δρίστωνος 
τοῦ πεμῳφϑέντος ὑπὸ Πτολεμαίου πρὸς κατασκοπὴν 
τῆς ἕως ὠκεανοῦ παρηκούδης ᾿Αραβίας. ἕξῆς δὲ 
τοῦ μυχοῦ τόπος ἐστὶ παραϑαλάττιος ὃ τιμώμενος 

10 ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων διαφερόντως διὰ τὴν εὐχρηστίαν 

τὴν ἐξ αὐτοῦ. οὗτος δ᾽ ὀνομάξεται μὲν Φοινικών, 
ἔχει δὲ πλῆϑος τούτου τοῦ φυτοῦ πολύκαρπον xo 
ὑπερβολὴν καὶ πρὸς ἀπόλαυσιν καὶ τρυφὴν διαφέ- 
gov. πᾶσα δ᾽ ἡ σύνεγγυς χώρα δπανίξει ναματιαίων 

15 ὑδάτων καὶ διὰ τὴν πρὸς μεσημβρέαν ἔγκλισιν ἔμ- 

πυρὸς ὑπάρχει" διὸ καὶ τὸν κατάφυτον τόπον, ἐν 
ἀπανϑρωποτάτοις ὄντα μέρεσι καὶ χορηγοῦντα τὰς 
τροφάς, εἰχότως oí βάρβαροι καϑιερώκασι. καὶ γὰρ 

ὕδατος οὐκ ὀλίγαι πηγαὶ καὶ λιβάδες ἐκπίπτουσιν 
30 ἐν αὐτῷ, ψυχρότητι χιόνος οὐδὲν λειπόμεναι" αὗται 

δ᾽ ἐφ’ ἑκάτερα τὰ μέρη τὰ κατὰ [τὴν] γῆν χλοερὰ 
ποιοῦσι καὶ παντελῶς ἐπιτερπῆ [τὸν τόπον]. ἔστι 4 

δὲ καὶ βωμὸς ἐκ στερεοῦ λέϑου παλαιὸς τοῖς χρό- 
voug, ἐπιγραφὴν ἔχων ἀρχαίοις γράμμασιν ἀγνώστοις. 

35 ἐπιμέλονται δὲ τοῦ τεμένους ἀνὴρ καὶ γυνή, διὰ 

βίου τὴν ἱερωσύνην ἔχοντες. μακρόβιοι δ᾽ εἰσὺν οἵ 

IN 

i 

1 παραγραφό ενα DF 2. ψεβάρας ΠΠ 5 Ποσείδιον 
DF 10 ὑπὸ] μὲν ὑπὸ vulg. js AB, διά τε D, πρὸς II 
18 τρυφὴν διατροφὴν lI διάφορον vulg. 21 do! £xd- 
i ie ρος CF . τὴν om. D; τῆς 1s ]l 22 τὸν τόπον 
"ob 26 μακρόβιοι) μακροὶ C 
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τῇδε κατοικοῦντες, καὶ τὰς κοίτας ἐπὶ τῶν δένδρων 

6 ἔχουσι διὰ τὸν ἀπὸ τῶν ϑηρίων φόβον. παραπλεύ- 
σαντι δὲ τὸν Φοινικῶνα πρὸς ἀκρωτηρίῳ τῆς ἠπεί- 
ρου νῆσός ἐστιν ἀπὸ τῶν ἐναυλιξομένων ἐν αὐτῇ 
(gov Φωκῶν νῆσος ὀνομαξομένη" τοσοῦτο γὰρ πλῆ- 5 
ὃος τῶν ϑηρίων τούτων ἐνδιατρίβει τοῖς τόποις 

ὥστε ϑαυμάξειν τοὺς ἰδόντας. τὸ δὲ προκείμενον 

ἀκρωτήριον τῆς νήσου κεῖται κατὰ τὴν καλουμένην 
Πέτραν καὶ τὴν Παλαιστίνην [τῆς -4oofMog]| εἰς 
γὰρ ταύτην τόν τε λίβανον καὶ τἄλλα φορτία τὰ 10 

πρὸς εὐωδίαν ἀνήχοντα κατάγουσιν, ὡς λόγος, ἐκ 

τῆς ἄνω λεγομένης ᾿Αραβίας οἵ τε Γερραῖοι καὶ 
Μιναῖοι. 

48 Τὴν δ᾽ ἑξῆς παραϑαλάττιον τὸ μὲν παλαιὸν 310 
ἐνέμοντο Μαρανῖται, μετὰ δὲ ταῦτα Γαρινδανεῖς, 15 

ὄντες πλησιόχωροι. τὴν ὃὲ χώραν κατέσχον τοιῷδέ 
τινι τρόπῳ ἐν τῷ πρόσϑεν λεχϑέντι Φοινικῶνι 
συντελουμένης πανηγύρεως πενταετηρικῆς ἐφοίτων 
πανταχόϑεν οἵ περίοικοι, καμήλων εὖ τεϑραμμένων 
ἑκατόμβας τοῖς ἐν τῷ τεμένει ϑεοῖς ϑύσοντες, ὁμοίως 30 
ὃὲ καὶ τῶν ὑδάτων τῶν ἐξ αὐτοῦ κομιοῦντες εἰς 

τὰς πατρίδας διὰ τὸ παραδίδοσθαι τοῦτο τὸ ποτὸν 

παρασκευάξειν τοῖς προσενεγκαμένοις τὴν ὑγέξιαν. 
9 διὰ δὴ ταύτας τὰς αἰτίας τῶν Μαρανιτῶν καταν- 

τησάντων εἰς τὴν πανήγυριν, οἵ Γαρινδανεῖς τοὺς 30 
μὲν ἀπολελειμμένους ἐν τῇ χώρᾳ κατασφάξαντες, 

8 Φοινικοῦντα codices 9 τῆς ᾿ἀραβέας delevi (ut 
Agath. post Πέτραν inseruit Salmasius [18 ΜἬαηινναῖοι 
codices — 15 μαριανεῖς D, ναρινεῖς C, νεαρῖνες Ε' (cf. v. 94 
γαρυνδάνεις O (— v. 25) 24 μαριανιτῶν D, μαρανητῶν 1I. 



II 42. 48. 391 

τοὺς δ᾽ ἐκ νῆς πανηγύρεως ἐπανιόντας ἐνεδρεύδαν- 

τες διέφϑειραν, ἐρημώσαντες δὲ τὴν χώραν τῶν 
οἰκητόρων κατεκληρούχησαν πεδία καρποφόρα καὶ 
νομὰς τοῖς κτήνεσι δαψιλεῖς ἐχτρέφοντα. αὕτη δ᾽ 

δ ἡ παράλιος λιμένας μὲν ὀλίγους ἔχει, διείληπται δ᾽ 

ὄρεσι πυκνοῖς καὶ μεγάλοις, ἐξ ὧν παντοίας ποικι- 

λίας χρωμάτων ἔχουσα ϑαυμαστὴν παρέχεται ϑέαν 
τοῖς παραπλέουσι. παραπλεύσαντι δὲ ταύτην τὴν 
χώραν ἐκδέχεται κόλπος Δαιανίτης, περιοιχούμενος 

10 πολλαῖς κώμαις ᾿ἀράβων τῶν προδαγορενομένων 

Ναβαταίων. οὗτοι δὲ πολλὴν μὲν τῆς παραλίου 
νέμονται, οὐκ ὀλίγην δὲ καὶ τῆς εἰς μεσόγειον ἀνη- 
κούδης χώρας. τόν τε λαὸν ἀμύϑητον ἔχοντες καὶ 
ϑρεμμάτων ἀγέλας ἀπίστους τοῖς πλήϑεσιν. οἵ τὸ 

16 μὲν παλαιὸν ἐξῆγον δικαιοσύνῃ χρώμενοι καὶ ταῖς 

ἀπὸ τῶν ϑρεμμάτων τροφαῖς ἀρκούμενοι, ὕστερον 

0$ τῶν ἀπὸ τῆς ᾿4λεξανδρείας βασιλέων πλωτὸν τοῖς 

ἐμπόροις ποιησάντων τὸν πόρον τοῖς τε ναυαγοῦσιν 

. ἐπετίέϑεντο καὶ λῃστρικὰ σκάφη κατασκευάξοντες ἐλή- 
80 ὅτευον τοὺς πλέοντας. μιμούμενοι τὰς ἀγριότητας 

καὶ παρανομίας τῶν ἐν τῷ Πόντῳ Ταύρων" μετὰ δὲ 
φαῦτα ληφϑέντες ὑπὸ τετρηρικῶν σκαφῶν πελάγιοι 
προσηκόντως ἐκολάσϑησαν. μετὰ δὲ τούτους τοὺς 
τόπους ὑπάρχει χώρα πεδιὰς κατάρρυτος, ἐχτρέφουσα 
διὰ τὰς πάντῃ διαρρεούδας πηγὰς ἄγρωστιν καὶ 

26 μηδίκην, ἔτι δὲ λωτὸν ἀνδρομήκη. διὰ δὲ τὸ πλῆ- 
dog καὶ τὴν ἀρετὴν τῆς νομῆς οὐ μόνον κτηνῶν 

6 ποικηλίας D, ὠφελείας II 9 Λαιανίτης Agath.] 
λαινίτης D, λαιρέτης F, ἀλαινέτης C 16 διῆγον Cobet, 
διεξῆγον malim. 

8 

4 

b 
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παντοδαπῶν ἀμύθητον ἐκτρέφει πλῆϑος, ἀλλὰ καὶ 
καμήλους ἀγρίας, ἔτι δ᾽ ἐλάφους καὶ δορκάδας. 

7 πρὸς δὲ τὸ πλῆϑος τῶν ἐντρεφομένων ξῴων φοι- 
τῶσιν ἐκ τῆς ἐρήμου λεόντων καὶ λύχων καὶ παρ- 
δάλεων ἀγέλαι, πρὸς ἃς οἱ κτηνοτροφοῦντες ἀναγχά- 5 

ξονται καὶ us9' ἡμέραν καὶ νύχτωρ ϑηριομαχεῖν 211 
ὑπὲρ τῶν ϑρεμμάτων" οὕτω τὸ τῆς χώρας εὐτύχημα 

τοῖς κατοικοῦσιν ἀτυχίας αἴτιον γίνεται διὰ τὸ τὴν 

φύσιν ὡς ἐπίπαν τοῖς ἀνθρώποις Uere τῶν ἀγαϑῶν 

διδόναι τὰ βλάπτοντα. 10 

44 Παραπλεύσαντι δὲ τὰ πεδία ταῦτα κόλπος ἐκ- 
δέχεται παράδοξον ἔχων τὴν φύσιν. συννεύει μὲν 
γὰρ εἰς τὸν μυχὸν τῆς χώρας, τῷ μήκει δ᾽ ἐπὶ στα- 
δίους πεντακοσίους παρεκχτείνεται, περικλειόμενος 

δὲ κρημνοῖς ϑαυμασίοις τὸ μέγεϑος σκολιὸν καὶ τὖ 
δυσέξιτον ἔχει τὸ στόμα᾽ ἁλιτενοῦς γὰρ πέτρας τὸν 
εἴσπλουν διαλαμβανούσης οὔτ᾽ εἰσπλεῦσαι δυνατόν 
ἐστιν εἰς τὸν κόλπον οὔτ᾽ ἐκπλεῦσαι. κατὰ δὲ τὰς 
τοῦ ῥοῦ προσπτώσεις καὶ τὰς τῶν ἀνέμων μετα- 
βολὰς ὃ κλύδων προσπίπτων τῇ ῥαχίᾳ καχλάξει καὶ 30 
τραχύνεται πάντῃ περὶ τὴν παρήκουσαν πέτραν. οἵ 
ὃὲ τὴν κατὰ τὸν κόλπον χώραν νεμόμενοι, Βανιζο- 

μενεῖς ὀνομαξόμενοι, τὰς τροφὰς ἔχουσι κυνηγοῦν- 

τες καὶ σαρκοφαγοῦντες τὰ χερσαῖα ξῷα. ἱερὸν δ᾽ 
ἁγιώτατον ἵδρυται, τιμώμενον ὑπὸ πάντων Aodfiov 56 

8 περιττότερον. ἑξῆς δὲ τῇ προειρημένῃ παραλίᾳ νῆσοι. 
τρεῖς ἐπίκεινται, λιμένας ποιοῦσαι πλείους. καὶ τού- 

τῶν τὴν μὲν πρώτην ἰστοροῦσιν ὑπάρχειν ἱερὰν 

ul 

8 ἐκτρεφομένων Εἰ 16 δυσδιεξίτητον CF' 22 Βνιξο- 
μενεῖς C 26 δὲ] δ᾽ ἐν D 26 παραλιοε II. 



III 43. 44, 333 

Ἴσιδος, ἔρημον οὖσαν, παλαιῶν δ᾽ οἰκιῶν ἔχειν 
λιϑίνας ὑποστάϑμας καὶ στήλας γράμμασι βαρβαρι- 
xoig κεχαραγμένας᾽" ὁμοίως δὲ καὶ τὰς ἄλλας ἐρήμους 
ὑπάρχειν. πάσας δ᾽ ἐλαίαις καταπεφυτεῦσϑαι δια- 

5 φόροις τῶν παρ᾽ ἡμῖν. μετὰ δὲ τὰς νήδους ταύτας 
αἰγιαλὸς παρήκει κρημνώδης καὶ δυσπαράπλους ἐπὶ 
σταδίους ὡς χιλίουφ᾽ οὔτε γὰρ λιμὴν οὔτε σάλος 

ἐπ ἀγκύρας ὑπόκειται τοῖς ναυτίλοις,. οὐ χηλὴ 
δυναμένη τοῖς ἀπορουμένοις τῶν πλεόντων τὴν 

10 ἀναγκαίαν ὑπόδυσιν παραδχέσϑαι. ὄρος δὲ ταύτῃ 

παράκειται κατὰ μὲν [τὴν] κορυφὴν πέτρας ἀποτο- 
μάδας ἔχον καὶ τοῖς ὕψεσι καταπληχτικάρ, ὑπὸ δὲ 
τὰς ῥίζας σπιλάδας ὀξείας καὶ πυκνὰς ἐνθαλάττους 

καὶ κατόπιν αὐτῶν φάραγγας ὑποβεβρωμένας καὶ 
16 σκολιάς. συντετρημένων δ᾽ αὐτῶν πρὸς ἀλλήλας, 

καὶ τῆς ϑαλάττης βάϑος ἐχούσης, ὁ κλύδων ποτὲ 
μὲν εἰσπέπτων, ποτὲ δὲ παλισσυτῶν βρόμῳ μεγάλῳ 
παραπλήσιον ἦχον ἐξίησι. τοῦ δὲ κλύδωνος τὸ μὲν 
πρὸς μεγάλας πέτρας προσαραττόμενον εἰς ὕψος 

0 ὕσταται καὶ τὸν ἀφρὸν θαυμαστὸν τὸ πλῆϑος κατα- 

212 σχευάξει, τὸ δὲ καταπινόμενον κοιλώμασι σπασμὸν 
καταπληκτικὸν παρέχει, ὥστε τοὺς ἀκουσίως ἐγγί- 
σαντας τοῖς τόποις διὰ τὸ δέος οἱονεὶ προαποϑνή- 

όκειν. ταύτην μὲν οὖν τὴν παράλιον ἔχουσιν "4ρα- 
86 βες οὗ καλούμενοι Θαμουδηνοί' τὴν δ᾽ ἑξῆς ἐπέχει 

1 ἔχει vulg. 4 καταπεπυκνῶσϑαι 11 6 παρήκει] 
παράκειται Ὁ — 8 o9 γηλὴ Agath.] οὐχ ὕλη codices — 11 τὴν 
om. DF 18 ἐνθαλάττους] ὀλίγας add. D, κοιλάδας f. 
16 πρὸς] εἰς Π 18 κλύδωνος] κύματος Il 19 ἀραττό- 
μενον CF 21 κοιλώμασι Wurm, κοίλωμα libri 22 κατα- 
AMI RUE παρέχει D, ποιεῖ καταπληκτικόν II — 25 Θαμου- 
wot D. 
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κόλπος εὐμεγέϑης, ἐπικειμένων αὐτῷ νήσων σπορά- 
δων, τὴν πρόσοψιν ἐχουσῶν ὁμοίαν ταῖς καλουμέναις 
Ἐχινάσι νήσοις. ἐκδέχονται δὲ ταύτην τὴν παράλιον 
ἀέριοι ϑῖνες ἅμμου κατά τε τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος, 

7 μέλανες τὴν χρόαν. μετὰ δὲ τούτους δρᾶται χερρό- 
νησος καὶ λιμὴν κάλλιστος τῶν εἰς ἱστορίαν zxexco- 

κότων, ὀνομαξόμενος Χαρμούϑας. ὑπὸ γὰρ χηλὴν 

ἐξαίσιον κεκλιμένην πρὸς ξέφυρον κόλπος ἐστὶν οὐ 
μόνον κατὰ τὴν ἰδέαν ϑαυμαστός, ἀλλὰ καὶ κατὰ 
τὴν εὐχρηστίαν πολὺ τοὺς ἄλλους ὑπερέχων παρ- 10 

ήκει γὰρ αὐτὸν ὄρος συνηρεφές, κυκλούμενον παντα- 

χόϑεν ἐπὶ σταδίέους ἑκατόν, εἴσπλουν δ᾽ ἔχει δίπλε- ἡ 
ϑρον, ναυσὶ δισχιλίαις ἄκλυστον λιμένα παρεχόμενος. 

8 χωρὶς δὲ τούτων εὔυδρος τ᾽ ἐστὶ xo9" ὑπερβολήν, 
ποταμοῦ μείξονος εἰς αὐτὸν ἐμβάλλοντος, καὶ κατὰ 16 
μέσον ἔχει νῆσον εὔυδρον καὶ δυναμένην ἔχειν 
κηπεύματα. καϑόλου δ᾽ ἐμφερέστατός ἐστι τῷ κατὰ 

᾿ τὴν Καρχηδόνα λιμένι, προσαγορευομένῳ δὲ Κώϑωνι, 
περὶ οὗ τὰς κατὰ μέρος εὐχρηστίας ἐν τοῖς οἰκείοις 
χρόνοις πειρασόμεϑα διελθεῖν. ἰχϑύων δὲ πλῆϑος s 
ἐκ τῆς μεγάλης θαλάττης εἰς αὐτὸν ἀϑροίξεται διά 
τε τὴν νηνεμίαν καὶ τὴν γλυκύτητα τῶν εἰς αὐτὸν 
ῥεόντων ὑδάτων. 

45 Παραπλεύσαντι δὲ τοὺς τόπους τούτους ὕρη 
πέντε διεστηκότα ἐτλητον εἰς ὕψος ἀνατείνει, συν- 25 

ἀγομένας ἔχοντα τὰς κορυφὰς εἰς πετρώδη μαστόν, 

παραπλήσιον φαντασίαν ἀποτελοῦντα ταῖς κατ᾽ 4ἴ- 

φι 

1 σποράδην II 8 ταύτην om. II ὅ χρόα» καϑε- 
στῶσαι add. CF' ταύτας ὑφορᾶται Il 6 λιμὴν] εἰς αὐτὴν 
add. CF 10 ὑπεράγων II 19 οἰκείοις] ἐδίοις II. 
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III 44. 46. 395 

γυπτον πυραμίσιν. ἕξῆς δ᾽ ἐστὶ κόλπος κυκλοτερὴς 2 
μεγάλοις ἀκρωτηρίοις περιεχόμενος, οὗ κατὰ μέσην 

τὴν διάμετρον ἀνέστηκε λόφος τραπεξοειδής, ἐφ᾽ οὗ 
τρεῖς ναοὶ ϑαυμαστοὶ τοῖς ὕψεσιν ὠκοδόμηνται ϑεῶν, 

5 ἀγνοουμένων μὲν ὑπὸ τῶν Ελλήνων, τιμωμένων δ᾽ 
ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων διαφερόντως. μετὰ δὲ ταῦτα 8 
αἰγιαλὸς παρήκει κάϑυγρος, ναματιαίοις καὶ γλυκέσι 
ῥείϑρφοις διειλημμένος" καϑ' ὅν ἐστιν ὄρος ὀνομαξό- 
μενον μὲν Χαβῖνον, δρυμοῖς δὲ παντοδαποῖς πεπυ- ᾿ 

1. χνωμένον. τὴν δὲ χέρσον τὴν ἐχομένην τῆς ὀρεινῆς 
νέμονται τῶν ᾿ἀράβων oi καλούμενοι 4Δέβαι. οὗτοι 4 
δὲ καμηλοτροφοῦντες πρὸς ἅπαντα χρῶνται τὰ μέ- 

218 γιότα τῶν κατὰ τὸν βίον τῇ τοῦ ξῴου τούτου χρείᾳ" 
“πρὸς μὲν γὰρ τοὺς πολεμίους ἀπὸ τούτων μάχονται, 

ιὸ τὰς δὲ κομιδὰς τῶν φορτίων ἐπὶ τούτων νωτοφο- 
ροῦντες ῥαδίως ἅπαντα συντελοῦσι, τὸ δὲ γάλα 
πίνοντες ἀπὸ τούτων διατρέφονται. καὶ τὴν ὅλην 
χώραν περιπολοῦσιν ἐπὶ τῶν δρομάδων καμήλων. 

κατὰ δὲ μέσην τὴν χώραν αὐτῶν φέρεται ποταμὸς 5 
50 τοσοῦτο χρυσοῦ καταφέρων ψῆγμα φαινόμενον ὥστε 

κατὰ τὰς ἐκβολὰς τὴν ἰλὺν ἀποφέρεσϑαι περιστίλ- 
βουδσαν. οἵ δ᾽ ἐγχώριοι τῆς μὲν ἐργασίας τῆς τοῦ 
χρυδοῦ παντελῶς εἶσιν ἄπειροι, φιλόξενοι δ᾽ ὑπάρ- 
χουόσιν, οὐ πρὸς πάντας τοὺς ἀφικνουμένους, ἀλλὰ 

86 πρὸς μόνους τοὺς ἀπὸ Βοιωτίας καὶ Πελοποννήσου 

διά τινα παλαιὰν ἀφ᾽ Ἡρακλέους οἰχειότητα πρὸς 

2 οὗ] ὧν CF « ταῖς ὄψεσιν Ἐ ὄὅ ὑπὸ τῶν] ὑφ᾽ 
v 8 κατειλημμένος codices, corr. Wess. 11 4Ζεδεβαὶ 
Agath. 95 12 τὰ om. D 19 τὴν μέσην vulg. 21 κατὰ] 
περὶ ll 9292 εὐεργεσίας F. 
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τὸ ἔθνος, ἣν μυϑικῶς ἑαυτοὺς παρειληφέναι παρὰ 
τῶν προγόνων ἱστοροῦσιν. ἡ δ᾽ ἑξῆς χώρα κατοι- 

κεῖται μὲν ὑπὸ ᾿“ράβων ᾿4λιλαίων καὶ Γασανδῶν, 
οὐκ ἔμπυρος οὖσα καθάπερ αἱ πλησίον, ἀλλὰ μαλα- 
καῖς καὶ δασείαις νεφέλαις πολλάκις κατεχομένη᾽ ἐκ 5 

δὲ τούτων ὑετοὶ γίνονται καὶ χειμῶνες εὔκαιροι καὶ 
ποιοῦντες τὴν θερινὴν ὥραν εὔκρατον. ἥ τὲ χώρα 
πάμφορός ἐστι καὶ διάφορος κατὰ τὴν ἀρετήν, οὐ 
μέντοι τυγχάνει τῆς ἐνδεχομένης ἐπιμελείας διὰ τὴν 
τῶν λαῶν ἀπειρίαν. τὸν δὲ χρυσὸν εὑρίσκοντες ἐν 
τοῖς φυσικοῖς ὑπονόμοις τῆς γῆς συνάγουσι πολύν, 

οὐ τὸν ἐκ τοῦ ψήγματος συντηκόμενον, ἀλλὰ τὸν 

αὐτοφυῆ καὶ καλούμενον ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος 
ἄπυρον. κατὰ δὲ τὸ μέγεϑος ἐλάχιστος μὲν εὑρέ- 
όκεται παραπλήσιος πυρῆνι, μέγιστος δὲ οὐ πολὺ 15 
λειπόμενος βασιλικοῦ καρύου. φοροῦσι δ᾽ αὐτὸν 
περί τὲ τοὺς καρποὺς τῶν χειρῶν καὶ περὶ τοὺς 
τραχήλους, τετρημένον ἐναλλὰξ λίϑοις διαφανέσι. 
καὶ τούτον μὲν τοῦ γένους ἐπιπολάξοντος παρ᾽ 

αὐτοῖς, χαλκοῦ δὲ καὶ σιδήρου σπανίξοντος, éx ἴσης so 
ἀλλάττονται ταῦτα τὰ φορτία πρὸς τοὺς ἐμπόρους. 

Μετὰ δὲ τούτους ὑπάρχουσιν οἵ ὀνομαξόμενοι 
Κάρβαι, καὶ μετὰ τούτους Σαβαῖοι, πολυανϑρωπό- 

τατοι τῶν ᾿Δραβικῶν ἐθνῶν ὄντες. νέμονται δὲ τὴν 
εὐδαίμονα λεγομένην ᾿4ραβίαν, φέρουσαν τὰ πλεῖστα 25 

τῶν παρ᾽ ἡμῖν ἀγαϑῶν καὶ ϑρεμμάτων παντοδαπῶν 
ἐκτρέφουσαν πλῆθος ἀμύϑητον. εὐωδία τε αὐτὴν 

μι 0 

8 μὲν om. A ᾿Δλιάων C, ᾿4λιαίων F 6 ὑετοὶ Agath. 
96] νιφετοὶ codices 10 λαῶν] ἄλλων F, ἁλιέων C 22 οἵ 
om. vulg. 2424 δὲ] γὰρ CF 21 ve Bekker, τὸ γὰρ libri. 
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πᾶσαν ἐπέχει φυσικὴ διὰ τὸ πάντα δχεδὸν τὰ ταῖς 

ὀσμαῖς πρωτεύοντα φύεσθαι κατὰ τὴν χώραν ἀν- 
ἔκλειπτα. κατὰ μὲν γὰρ τὴν παράλιον φύεται τὸ 9 

214 καλούμενον βάλσαμον καὶ κασία καὶ πόα τις ἄλλη 

5 ἐδιάξουσαν φύσιν ἔχουσα᾽ αὕτη δὲ πρόσφατος μὲν 
οὖσα τοῖς ὄμμασι προσηνεστάτην παρέχεται τέρψιν, 
ἐγχρονισϑεῖσα δὲ συντόμως γίνεται ἐξίτηλος. κατὰ 8 
ὃὲ τὴν μεσόγειον ὑπάρχουσι δρυμοὶ συνηρεφεῖς, καϑ' 

οὕς ἐστι δένδρα μεγάλα λιβανωτοῦ καὶ σμύρνης, 
1. πρὸς δὲ τούτοις φοίνικος καὶ καλάμου καὶ κιναμώ- 

μου καὶ τῶν ἄλλων τῶν τούτοις ὁμοίαν ἐχόντων 
τὴν εὐωδίαν" οὐδὲ γὰρ ἐξαριϑμήσασϑαι δυνατὸν τὰς 
ἑκάστων ἰδιότητάς τὲ καὶ φύσεις διὰ τὸ πλῆϑος καὶ 

τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἐκ πάντων ἀϑροιξομένης ὀσμῆς. 
15 ϑεία γάρ τις φαίνεται καὶ λόγου κρείττων ἡ ztQoG- 4 

πίπτουσα καὶ κινοῦσα τὰς ἑκάστων αἰσϑήσεις εὐ- 

οδία. καὶ γὰρ τοὺς παραπλέοντας, καίπερ πολὺ τῆς 

χέρσου κεχωρισμένους, οὐκ ἀμοίρους ποιεῖ τῆς τοι- 
αὐύτης ἀπολαύδεως᾽ κατὰ γὰρ τὴν ϑερινὴν ὥραν, 

s) ὅταν ἄνεμος ἀπόγειος γένηται. συμβαίνει τὰς ἀπὸ 
τῶν σμυρνοφόρων δένδρων καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοι- 
ούτων ἀποπνεομένας εὐωδίας διιεινεῖσϑαι πρὸς τὰ 

πλησίον μέρη τῆς ϑαλάττης᾽ οὐ γὰρ ὥσπερ παρ᾽ 
ἡμῖν ἀποκειμένην καὶ παλαιὰν ἔχει τὴν τῶν ἀρω- 

35 μάτων φύσιν, ἀλλὰ τὴν ἀκμάξουδαν ἐν ἄνϑει νεαρὰν 
δύναμιν καὶ διικνουμένην πρὸς τὰ λεπτομερέστατα 

τῆς αἰσϑήσεως. κομιξούσης γὰρ τῆς αὔρας τὴν ἀπόρ- ὅ 
ροιαν τῶν εὐωδεστάτων, προσπίστει τοῖς προσπλέ- 

6 παρέχει F 11 τῶν ἄλλων om. DF 19 ἐαρινὴν II 
26 ἐν] ἐπ 28 πλέουσι lI; παραπλέουσι malim. 

DropoRvs I. 99 
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ovo, τὴν παράλιον προδηνὲς καὶ πολύ, πρὸς δὲ 
τούτοις ὑγιεινὸν καὶ παρηλλαγμένον ἐκ τῶν ἀρίστων 

μῖγμα, οὔτε [γὰρ] τετμημένου τοῦ καρποῦ καὶ τὴν 

ἰδίαν ἀκμὴν ἐκπεπνευκότος, οὔτε τὴν ἀπόϑεσιν 
ἔχοντος ἐν ἑτερογενέσιν ἀγγείοις, ἀλλ᾽ ἀπ᾽ αὐτῆς 
τῆς νεαρωτάτης ὥρας καὶ τὸν βλαστὸν ἀκέραιον 

παρεχομένης τῆς ϑείας φύδεως, ὥστε τοὺς μεταλαμ- 
βάνοντας τῆς ἰδιότητος δοκεῖν ἀπολαύειν τῆς μυϑο- 
λογουμένης ἀμβροσίας διὰ τὸ τὴν ὑπερβολὴν τῆς 

εὐωδίας μηδεμίαν ἑτέραν εὑρίδκειν οἰχείαν προδηγο- 
41 ρίαν. οὐ μὴν ὁλόκληρον καὶ χωρὶς φϑόνου τὴν 

r9 

e 

εὐδαιμονίαν τοῖς ἀνθρώποις ἡ τύχη περιέϑηκεν, 
ἀλλὰ τοῖς τηλικούτοις δωρήμασι παρέξευξε τὸ βλά- 
zvov καὶ νουϑετῆσον τοὺς διὰ τὴν συνέχειαν τῶν 
ἀγαϑῶν εἰωϑότας καταφρονεῖν τῶν ϑεῶν. κατὰ γὰρ 
τοὺς εὐωδεστάτους δρυμοὺς ὄφεων ὑπάρχει πλῆϑος, 
οὗ τὸ μὲν χρῶμα φοινικοῦν ἔχονσι, μῆκος δὲ δπιϑα- 
μῆς. δήγματα δὲ ποιοῦνται παντελῶς ἀνίατα" δά- 
κνουόσι δὲ προσπηδῶντες καὶ ἁλλόμενοι πρὸς ὕψος 

αἱμάττουσι τὸν χρῶτα. ἴδιον δέ τι παρὰ τοῖς ἐγχω- 
θέοις συμβαίνει περὶ τοὺς ἠσθενηκότας ὑπὸ μακρᾶς 
ψόσου τὰ σώματα. διαπνεομένου γὰρ τοῦ σώματος 

ὑπ᾽’ ἀκράτου καὶ τμητικῆς φύσεως, καὶ τῆς συγκχρέ- 

10 

20 

σεως τῶν Óyxov εἰς ἀραίωμα συναγομένης, ἔκλυσις 215 
ἐπακολουϑεῖ δυσβοήϑητος᾽ διόπερ τοῖς τοιούτοις 

ἄσφαλτον παραϑυμιῶσι καὶ τράγου πώγωνα, ταῖς 

ἐναντίαις φύσεσι καταμαχόμενοι τὴν ὑπερβολὴν τῆς 

8 γὰρ del. Dind. ὅ ἐν ἑτέροις γένεσιν 7 iv ἀγγείοις D 
εἶπ om. D ii vies dd D 19 παλλόμενοι Agath. 98 
22 τὰ σώματα del. Reis 

25 
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εὐωδίας. τὸ γὰρ καλὸν ποδότητι uiv καὶ τάξει 
μετρούμενον ὠφελεῖ καὶ τέρπει τοὺς ἀνθρώπους, 
ἀναλογίας “δὲ καὶ καϑήκοντος καιροῦ διαμαρτὸν 
ἀνόνητον ἔχει τὴν δωρεάν. τοῦ δ᾽ ἔϑνους τούτον 

5 μητρόπολίς ἐστιν ἣν καλοῦσι Σαβάς, ἐπ᾽ ὄρους ὠκι- 
σμένη. βασιλέας δ᾽ ἐκ γένους ἔχει τοὺς διαδεχο- 
μένους, οἷς τὰ πλήϑη τιμὰς ἀπονέμει μεμιγμένας 
ἀγαϑοῖς καὶ κακοῖς. μακάριον μὲν γὰρ βίον ἔχειν 
δοκοῦσιν, ὅτι πᾶσιν ἐπιτάττοντες οὐδένα λόγον ὑπ- 

10 ἔχουσι τῶν πραττομένων᾽ ἀτυχεῖς δὲ νομίξονται xo9" 
ὅσον οὐκ ἔξεστιν αὐτοῖο οὐδέποτε ἐξελθεῖν ἐκ τῶν 

βασιλείων. εἰ δὲ μή, γίνονται λυϑόλευστοι ὑπὸ τῶν 
ὄχλων κατά τινᾳ χρησμὸν ἀρχαῖον. τοῦτο ὃ τὸ 
ἔϑνος οὐ μόνον τῶν πλησιοχώρων 4odfov, ἀλλὰ 

15 καὶ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων διαφέρει πλούτῳ καὶ ταῖς 
ἄλλαις ταῖς κατὰ μέρος πολυτελείαις. ἐν γὰρ ταῖς τῶν 

φορτίων ἀλλαγαῖς καὶ πράδεσιν ὄγκοις ἐλαχίστοις 
πλείστην ἀποφέρονται τιμὴν ἁπάντων ἀνθρώπων 
τῶν ἀργυρικῆς ἀμείψεως ἕνεκα τὰς ἐμπορίας ποιου- 

20 μένων. διόπερ ἐξ αἰῶνος ἀπορθήτων αὐτῶν γεγε- 

νημένων διὰ τὸν ἐχτοπιόσμόν, καὶ χρυσοῦ vs καὶ 
ἀργύρου πλήϑους ἐπικεκλυκότος παρ᾽ αὐτοῖς, καὶ 
μάλιστ᾽ ἐν Σαβαῖς, iv dj τὰ βασίλεια κεῖται, τορεύ- 
ματα μὲν ἀργυρᾶ τε καὶ χρυσᾶ παντοδαπῶν ἐχπω- 

385 μάτων ἔχουσι, κλένας δὲ καὶ τρίποδας ἀργυρόποδας, 
καὶ τὴν ἄλλην καταδκευὴν ἄπιστον τῇ πολυτελείᾳ, 

κιόνων τε ἁδρῶν περίστυλα, τὰ μὲν ἐπίχρυσα, τὰ δ᾽ 

1 μεσότητι Agath. 99 ὅ Σάβας CF 14 4eafov] 
Baepiiom» II 16 ταῖς add. Dind. 28 Σάβαις CF 28 δὲ] 
τε 27 ἁδρῶν] καὶ ἀνδρῶν vulg. 

22* 

6 
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ἀργυροειδεῖς τύπους ἐπὶ τῶν κιονοκράνων ἔχοντα. 
τὰς δ᾽ ὀροφὰς καὶ ϑύρας χρυσαῖς φιάλαις λιϑοκολ- 
λήτοις καὶ πυκναῖς διειληφότες ἅπασαν τὴν τῶν 

οἰκιῶν κατὰ μέρος οἰκοδομίαν πεποίηνται ϑαυμαστὴν 

ταῖς πολυτελείαις τὰ μὲν γὰρ ἐξ ἀργύρου καὶ χρυ- 
600, τὰ δ᾽ ἐξ ἐλέφαντος καὶ τῶν διαπρεπεστάτων 
λίθων, ἔτι δὲ τῶν ἄλλων τῶν τιμιωτάτων παρ᾽ &v- 

8 ϑρώποις, κατεσκευάκασιν. ἀλλὰ γὰρ οὗτοι μὲν ἐκ 
πολλῶν χρόνων τὴν εὐδαιμονίαν ἀσάλευτον ἔδχον 
διὰ τὸ παντελῶς ἀπεξενῶσϑαι τῶν διὰ τὴν ἰδίαν 10 

πλεονεξίαν ἕρμαιον ἡγουμένων τὸν ἀλλότριον πλοῦ- 
τον. ἡ δὲ κατὰ τούτους θάλαττα λευκὴ φαίνεται 
τὴν χρόαν, ὥσθ᾽ ἅμα ϑαυμάξειν τὸ παράδοξον καὶ 

9 τὴν αἰτίαν τοῦ συμβαίνοντος ἐπιζητεῖν. νῆσοι δ᾽ 
εὐδαίμονες πλησίον ὑπάρχουσιν, ἔχουσαι πόλεις ἀτει- 15 
χίστους, ἐν αἷς τὰ βοσκήματα πάντα λευκὴν ἔχει 
τὴν χρόαν, καὶ τοῖς ϑήλεσιν αὐτῶν οὐκ ἐπιφύεται 

τὸ καϑόλου κέρας. εἰς ταύτας δ᾽ ἔμποροι πάντοϑεν 216 
καταπλέουσι, μάλιστα δ᾽ ἐκ Ποτάνας, ἣν ̓ 4λέξανδρος 
ᾧκισε παρὰ τὸν ᾿Ινδὸν ποταμόν, ναύσταϑμον ἔχειν 20 
βουλόμενος τῆς παρὰ τὸν ὠκεανὸν παραλίου. περὶ 
μὲν οὖν τῆς χώρας καὶ τῶν ἐν αὐτῇ κατοικούντων 

ἀρκεσϑησόμεϑα τοῖς εἰρημένοις. 

48 Περὶ δὲ τῶν κατὰ τὸν οὐρανὸν δρωμένων παρα- 
δόξων ἐν τοῖς τόποις οὐ παραλειπτέον. ϑαυμασιώ- 35 

τατον μέν ἐστι τὸ περὶ τὴν ἄρκτον ἱστορούμενον 
καὶ πλείστην ἀπορίαν παρεχόμενον τοῖς πλοϊζομένοις" 

e3 

Q 

1 ἐπὶ τ. x. τύπους Tug ὅ γὰρ om. vulg. 18 τὸ 
om. D 19 ἐκ Rhod., εἰς codices 29 ἐνοικούντων II 
26 μὲν D, μὲν οὖν vulg. 



III 47. 48. 2941 

ἀπὸ γὰρ μηνὸς ὃν καλοῦσιν iOwvelou μαιμακτη- 
ριῶνα τῶν ἑπτὰ τῶν κατὰ τὴν ἄρκτον ἀστέρων 
οὐδένα φασὶν δρᾶσθαι μέχρι τῆς πρώτης φυλακῆς, 
τῷ δὲ ποσειδεῶνι μέχρι δευτέρας, καὶ κατὰ τοὺς 

5 ἑξῆς ἐκ τοῦ κατ᾽ ὀλίγον [πλοϊξομένοις] ἀϑεωρήτους 
ὑπάρχειν. τῶν δ᾽ ἄλλων τοὺς ὀνομαξομένους πλά- 

νητὰς τοὺς μὲν μείζονας τῶν παρ᾽ ἡμῖν, ἑτέρους δὲ 
μηδὲ τὰς ὁμοίας ἀνατολὰς καὶ δύσεις ποιεῖσϑαι" τὸν 
δ᾽ ἥλιον οὐχ ὥσπερ παρ᾽ ἡμῖν βραχὺ πρὸ τῆς ἰδίας 

10 ἀνατολῆς προαποστέλλειν τὸ φῶς. ἀλλ᾽ ἔτι νυκτὸς 
οὔδης δκοταίου παραδόξως ἄφνω φανέντα ἐκλάμπειν. 
διὸ καὶ μηδέποϑ᾽ ἡμέραν μὲν ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις 

γίνεσϑαι πρὶν ὁραϑῆναι τὸν ἥλιον, ἐκ μέσου δὲ 

τοῦ πελάγους φασὶν ἀναφαινόμενον αὐτὸν ὁρᾶσϑαι 
15 μὲν ἄνϑρακι παραπλήσιον τῷ πυρωδεστάτῳ. σπιν- 

ϑῆρας δ᾽ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ μεγάλους ἀπορρίπτειν, καὶ τῷ 
τύπῳ μὴ κωνοειδῇ φαίνεσϑαι, καϑάπερ ἡμεῖς δοξά- 
Pousv, ἀλλὰ κίονι τὸν τύπον ἔχειν ἐμφερῆ. μικρὸν 
ἐμβοιϑεστέραν ἔχοντι τὴν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἐπιφά- 

30 νείαν, πρὸς δὲ τούτοις μήτ᾽ αὐγὴν ποιεῖν μήτ᾽ 
ἀκτῖνας βάλλειν ἄχρι πρώτης ὥρας, φαινομένου 

πυρὸς ἀλαμποῦς ἐν σκότει" δευτέρας δ᾽ ἀρχομένης 
ἀσπιδοειδῆ γίνεσϑαι καὶ τὸ φῶς βάλλειν ἀπότομον 
καὶ πυρῶδες xo0' ὑπερβολήν. κατὰ δὲ τὴν δύσιν 

25 ἐναντία γίνεσϑαι συμπτώματα περὶ αὐτόν" δοκεῖν 
γὰρ τοῖς ὁρῶσι καιναῖς ἀκτῖσι φωτίξειν τὸν κόσμον 

b κατ᾽ ὀλίγον] κατὰ λόγον Agath. 104 πλοιξομένοις 
ἀϑεωρήτους ὑπάρχειν AD, πλοιξομένοις ceteri 6 πλάνητας 
AD, πλάνητας ἀϑεωρήτους ὑπάρχειν ceteri 19 uiv om. 
vulg. 17 δισκοειδὴ Agath. 25 περὶ] πρὸς Il 26 κεναῖς 
F, uiv αἷς C. 

τῷ 
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οὐκ ἔλαττον ὡρῶν δυοῖν, ὡς δ᾽ ᾿4γαϑαρχίδης ὃ 
Κνίδιος ἀνέγραψε, τριῶν. τοῦτον δὲ τὸν καιρὸν 
ἥδιστον τοῖς ἐγχωρίοις φαένεσϑαι, ταπεινουμένου 

6 τοῦ καύματος διὰ τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου. τῶν δ᾽ ἀνέ- 511 
μῶν ξέφυροι μὲν καὶ λίβες, ἔτι δ᾽ ἀργέσται καὶ δ 
εὖροι, πνέουσι καϑάπερ καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις" νότοι 
δὲ κατὰ μὲν Αἰθιοπίαν οὔτε πνέουσιν οὔτε γνωρί- 
fovra, τὸ σύνολον, κατὰ δὲ τὴν Τρωγλοδυτικὴν καὶ 
τὴν ᾿4ραβίαν θερμοὶ γίνονται xa9' ὑπερβολήν, ὥστε 
καὶ τὰς ὕλας ἐκπυροῦν καὶ τῶν καταφευγόντων εἰς 10 

τὰς ἐν ταῖς καλύβαις σκιὰς ἐκλύειν τὰ σώματα. ὃ δὲ 
βορέας δικαίως ἂν ἄριστος νομίξοιτο, διικνούμενος 

εἰς πάντα τόπον τῆς οἰκουμένης καὶ διαμένων ψυχρός. 
49 Τούτων δ᾽ ἡμῖν διευκρινημένων οἰκεῖον ἂν εἴη 

διελϑεῖν περὶ τῶν Μιβύων τῶν πλησίον Αἰγύπτου 15 
κατοικούντων καὶ τῆς ὁμόρου χώρας. τὰ γὰρ περὶ 

Κυρήνην καὶ τὰς Σύρτεις, ἔτι δὲ τὴν μεσόγειον τῆς 
κατὰ τοὺς τόπους τούτους χέρσου, κατοικεῖ τέτταρα 
γένη Aifócov: ὧν οἱ μὲν ὀνομαζόμενοι Νασαμῶνες 
νέμονται τὰ νεύοντα μέρη πρὸς νότον, οἱ δ᾽ “4ὑσχῖ- 30 
σαι τὰ πρὸς τὴν δύσιν. οἱ δὲ Μαρμαρίδαι κατοι- 
κοῦσι τὴν μεταξὺ ταινίαν Αἰγύπτου καὶ Κυρήνης, 
μετέχοντες καὶ τῆς παραλίου, οἵ δὲ Máxat πολυαν- 
ϑρωπίᾳ τῶν ὁμοεϑνῶν προέχοντες νέμονται τοὺς 

2 τόπους τοὺς περὶ τὴν Σύρτιν. τῶν δὲ προειρημένων 536 
“Διβύων γεωργοὶ μέν εἰσιν οἷς ὑπάρχει χώρα δυνα- 

1 ἐλαττόνων libri, corr. Rhod. 92 τρεῶν] ὡρῶν τριῶν II 
δὲ] δὴ vulg. 8 τρωγοδυτικὴν D 18 ἅπαντα vulg. 20 
αὐχεῖσαι C, αὐχῖσαι F', αὐοχεῖται DG; corr. Wess. 98 
᾿αραλίας vulg. οἵ δ᾽ ἀμάκαι Ὁ 24 ὁμοεϑνῶν)] ἐθνῶν D. 
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μένη καρπὸν φέρειν δαψιλῆ, νομάδες δ᾽ ὅσοι τῶν 
κτηνῶν τὴν ἐπιμέλειαν ποιούμενοι τὰς τροφὰς ἔχου- 
ὅιν ἀπὸ τούτων ἀμφότερα δὲ τὰ γένη ταῦτα βασι- 
λέας ἔχει καὶ βίον οὐ παντελῶς ἄγριον οὐδ᾽ ἀνϑρω- 

6 πίνης ἡμερότητος ἐξηλλαγμένον. τὸ δὲ τρίτον γένος 
οὔτε βασιλέως ὑπακοῦον οὔτε τοῦ δικαίου λόγον 

οὐδ᾽ ἔννοιαν ἔχον ἀεὶ λῃστεύει, ἀπροσδοκήτως δὲ 
τὰς ἐμβολὰς ἐκ τῆς ἐρήμου ποιούμενον ἁρπάξει τὰ 

παρατυχόντα, καὶ ταχέως ἀνακάμπτει πρὸς τὸν αὐτὸν 

10 τόπον. πάντες δ᾽ οἱ Λίβυες οὗτοι ϑηριώδη βίον 
ἔχουσιν. ὑπαίϑριοι διαμένοντες καὶ τὸ τῶν ἐπιτη- 
δευμάτων ἄγριον ἐξηλωκότες᾽ οὔτε γὰρ ἡμέρου δι- 
αίτης οὔτ᾽ ἐσθῆτος μετέχουσιν, ἀλλὰ δοραῖς αἰγῶν 
σκεπάξζουσι τὰ σώματα. τοῖς δὲ δυνάσταις αὐτῶν 

18 πόλεις μὲν τὸ σύνολον οὐχ ὑπάρχουσι, πύργοι δὲ 
πλησίον τῶν ὑδάτων, εἰς οὗς ἀποτίϑενται τὰ πλεο- 

φἱϑνάξοντα τῆς ὠφελείας. τοὺς δ᾽ ὑποτεταγμένους 

λαοὺς κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐξορκίξουσι πειϑαρχήδσειν" καὶ 
τῶν μὲν ὑπακουσάντων ὡς συμμάχων φροντίξουσι, 

80 τῶν ὃὲ μὴ προσεχόντων ϑάνατον καταγνόντες ὡς 

i 

λῃσταῖς πολεμοῦσιν. ὃ δ᾽ ὁπλισμὸς αὐτῶν ἐστιν 4 
οἰκεῖος τῆς τε χώρας καὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων" κοῦφοι 
γὰρ ὄντες τοῖς σώμασι καὶ χώραν οἰκοῦντες κατὰ 
τὸ πλεῖστον πεδιάδα, πρὸς τοὺς κινδύνους ὁδρμῶσι 

35 λόγχας ἔχοντες τρεῖς καὶ λέϑους ἐν ἄγγεσι σκυτί- 
voto" ξίφος δ᾽ οὐ φοροῦσιν οὐδὲ κράνος οὐδ᾽ ὅπλον 

οὐδὲν ἕτερον, στοχαζόμενοι τοῦ προτερεῖν ταῖς εὐκι- 
νησίαις ἐν τοῖς διωγμοῖς καὶ πάλιν ἐν ταῖς ἀπο- 

27 ταῖς) ἐν ταὶς vulg. 
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χωρήσεσι. διόπερ εὔϑετοι πρὸς δρόμον εἰσὶ καὶ 
λιϑοβολίαν, διαπεπονηκότες τῇ μελέτῃ καὶ τῇ συνη- 

ϑείᾳ τὰ τῆς φύδεως προτερήματα. καϑόλου δὲ πρὸς 

τοὺς ἀλλοφύλους οὔτε τὸ δίκαιον οὔτε τὴν πίστιν 

κατ᾽ οὐδένα τρόπον διατηροῦσιν. δ 
Τῆς δὲ χώρας ἡ μὲν ὅμορος τῇ Κυφήνῃ γεώδης 

ἐστὶ καὶ πολλοὺς φέρουδα καρπούς" οὐ μόνον γὰρ 

ὑπάρχει σιτοφόρος, ἀλλὰ καὶ πολλὴν ἄμπελον, ἔτε 

δ᾽ ἐλαίαν ἔχει καὶ τὴν ἀγρίαν ὕλην καὶ ποταμοὺς 

εὐχρηστίαν παρεχομένους᾽ ἡ δ᾽ ὑπὲρ τὸ νότιον μέρος 10 
ὑπερτείνουσα, καϑ' ἣν τὸ νίτρον φύεσθαι συμβέ- 
βηκεν, ἄσπορος οὖσα καὶ σπανίξουδα ναματιαίων 

ὑδάτων, τὴν πρόσοψιν ἔχει πελάγει παρεμφερῆ᾽" 

οὐδεμίαν δὲ παρεχομένη ποικιλίαν κατὰ τὴν ἰδέαν 
ἐρήμῳ γῇ περιέχεται, τῆς ὑπερκειμένης ἐρήμου δυόσ- 15 

ἔξιτον ἐχούσης τὸ πέρας. διόπερ οὐδ᾽ ὄρνεον ἰδεῖν 
ἔστιν, οὐ τετράπουν ἐν αὐτῇ ξῷον πλὴν δορχάδος 
καὶ βοός, οὐ μὴν οὔτε φυτὸν οὔτ᾽ ἄλλο τῶν δυνα- 
μένων ψυχαγωγῆδσαι τὴν ὅρασιν, ὡς ἂν τῆς εἰς 
μδδόγειον ἀνηκούσης γῆς ἐχούσης ἐπὶ τὸ μῆκος 30 
ἀϑρόους ϑῖναρ. ἐφ᾽ ὅσον δὲ σπανίξει τῶν πρὸς ἥμε- 
ρον βίον ἀνηκόντων, ἐπὶ τοσοῦτο πλήϑει παντοίων 

ταῖς ἰδέαις καὶ τοῖς μεγέϑεσιν ὄφεων. μάλιστα δὲ 
τῶν τοιούτων οὗς προδαγορεύουσι κεράστας. οἵ τὰ 
μὲν δήγματα ϑανατηφόρα ποιοῦνται, τὴν δὲ χρόαν 536 
ἄμμῳ παραπλησίαν ἔχουσι διόπερ ἐξωμοιωμένων 
φὐτῶν κατὰ τὴν πρόσοψιν τοῖς ὑποκειμένοις ἐδά- 

1 εὐθετώτατοι Π5 δρόμον] διωγμὸν D — 11 νίτρον] 
νότειον F; τὴν ὀνόχειλον M. Schmidt 14 κατὰ τὴν ἰδέαν 
om.II 1ὅ δυσεξίτητον II. 16 οὐδ᾽ --- οὐ] οὔτ᾽ — οὔτε malim. 
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φεσιν ὀλίγοι μὲν ἐπιγινώσκουσιν, oí πολλοὶ δ᾽ 
ἀγνοοῦντες πατοῦσι καὶ κινδύνοις περιπίπτουσιν 

ἀπροσδοκήτοις. λέγεται δὲ τούτους τὸ παλαιὸν 
ἐπελθόντας ποτὲ πολλὴν τῆς Αἰγύπτου ποιῆσαι τὴν 

5 ὑποκειμένην χώραν ἀοίκητον. γίνεται δέ τι ϑαυ- 4 
μάσιον περί τε ταύτην [τὴν χώραν καὶ] τὴν χέρσον 
καὶ τὴν ἐπέκεινα τῆς Σύρτεως Διβύην. περὶ γάρ 
τινας καιροὺς καὶ μάλιστα κατὰ τὰς νηνεμίας συστά- 

ὅεις ὁρῶνται κατὰ τὸν ἀέρα παντοίων ξῴων ἰδέας 
10 ἐμφαίνουσαι᾽ τούτων δ᾽ αἵ μὲν ἠρεμοῦσιν, αἱ δὲ 
219 κίνησιν λαμβάνουσι, καὶ ποτὲ μὲν ὑποφεύγουσι, 

ποτὲ δὲ διώκουσι, πᾶσαι δὲ τὸ μέγεϑος ἄπλατον 
ἔχουσαι θαυμαστὴν κατάπληξιν καὶ ταραχὴν παρα- 
δκευάξουσι τοῖς ἀπείροις. αἱ γὰρ ἐπιδιῴώκουσαι τοὺς 6 

16 ἀνθρώπους ἐπειδὰν καταλάβωσι, περιχέονται τοῖς 
σώμασι ψυχραὶ καὶ παλμώδεις, ὥστε τοὺς μὲν ξένους 
ἀσυνήϑεις ὄντας διὰ τὸ δέος ἐκπεπλῆχϑαι, τοὺς δ᾽ 

ἐγχωρίους πολλάκις συγκεκυρηκότας τοῖς τοιούτοις 

καταφρονεῖν τοῦ συμβαίνοντος. παραδόξου δ᾽ εἶναι δ 
20 δοχοῦντος τοῦ πράγματος. καὶ μύϑῳ πεπλασμένῳ 

παραπλησίου, πειρῶνταί τινες τῶν φυσικῶν αἰτίας 

ἀποδιδόναι τοῦ γινομένου τοιαύτας. ἀνέμους φασὶ 9 

κατὰ τὴν χώραν τοὺς μὲν τὸ σύνολον μὴ πνεῖν, 
τοὺς δὲ παντελῶς εἶναι βληχροὺς καὶ κωφούς᾽ ὑπάρ- 

8ὅ χεῖν δὲ καὶ περὶ τὸν ἀέρα πολλάκις ἠρεμίαν καὶ 
ϑαυμαστὴν ἀκινησίαν διὰ τὸ μήτε νάπας μήτε συ- 

d 

4 ποιῆσαι τῆς Aly. vulg. 6 g£ogor) χερσόνησον D; aut 
καὶ τὴν χέρσον aut τὴν χώραν καὶ del. Reiske; equidem v. 7 
καὶ et Διβύην delere malim 8.ἀνηνεμίας Ὁ 12 ἄπλε- 
vov ΠΕ 15 καταλάβωνται TI 16 παχνώδεις Reiske. 
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σκίους αὐλῶνας παρακεῖσθαι πλησίον μήτε λόφων 

ὑπάρχειν ἀναστήματα' ποταμῶν τε μεγάλων σπανί- 

ξειν τοὺς τόπους, καὶ καϑόλου τὴν σύνεγγυς χώραν 
ἅπασαν ἄκαρπον οὖσαν μηδεμίαν ἔχειν ἀναϑυμίασιν' 
ἐξ ὧν ἁπάντων εἰωϑέναι γεννᾶσθαί τινας ἀρχὰς 
καὶ συστάσεις πνευμάτων. διόπερ συμπνιγοῦς περι- 
στάσεως τὴν χέρσον ἐπεχούσης, ὅπερ δρῶμεν ἐπὶ 
τῶν νεφῶν ἐνίοτε συμβαῖνον ἐν ταῖς νοτίαις Tué- 

Q«ig, τυπουμένων ἰδεῶν παντοδαπῶν, τοῦτο γίνε- 
σϑαι καὶ περὶ τὴν Λιβύην, πολλαχῶς μορφουμένου 

τοῦ συμπίπτοντος ἀέρος᾽ ὃν ταῖς μὲν ἀσϑενέσι καὶ 

βληχραῖς αὔραις ὀχεῖσϑαι μετεωριξόμενον καὶ παλ- 

μοὺς ποιοῦντα καὶ συγκρούοντα συστήμασιν ἑτέροις 

ὁμοίοις, νηνεμίας δ᾽ ἐπιλαμβανούδης καϑίστασϑαι 

5 

πρὸς τὴν γῆν, βαρὺν ὄντα καὶ τετυπωμένον ὡς 15 

ἔτυχεν" ἔπειτα μηδενὸς ὄντος τοῦ συγχέοντος προσ- 
πελάξειν τοῖς αὐτομάτως περιτυγχάνουσι τῶν ξῴων. 
τὰς δ᾽ ἐφ᾽ ἑκάτερα κινήσεις αὐτῶν φασι προαίρεσιν 
μὲν μηδεμίαν ἐμφαίνειν" ἐν ἀψύχῳ γὰρ ἀδύνατον 
ὑπάρχειν φυγὴν ἑκούσιον ἢ δίωξιν" τὰ μέντοι ξῷα 
λεληϑότως αἴτια τῆς μεταρσίας κινήσεως γίνεσϑαι᾽ 

προσιόντων μὲν γὰρ αὐτῶν τὸν ὑποκείμενον ἀέρα 
μετὰ βίας ἀναστέλλειν, καὶ διὰ τοῦϑ᾽ ὑποχωρεῖν 
τὸ συνεστηκὸς εἴδωλον καὶ ποιεῖν τὴν ἔμφασιν 

ὑποφεύγοντος᾽" τοῖς δ᾽ ἀναχωροῦσι κατὰ τοὐναντίον 
ἐπακολουϑεῖν, ἀντεστραμμένης τῆς αἰτίας. ὡς ἂν 
τοῦ κενοῦ καὶ τῆς ἀραιώδεως ἐπισπωμένης. διόπερ 
ἐοικέναι διώκοντι τοὺς ὑποχωροῦντας" ἕλκεσθαι γὰρ 

ll ταῖς uiv] ἐν μὲν roig D — 15 βαρύνοντα D 16 
διαχέοντος Γ 21 κινήσεως] καὶ κινήσεως vulg. 

25 
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αὐτὸ καὶ προπίπτειν εἰς τὸ πρόσϑεν ἄϑρουν ὑπὸ 
τῆς πάλιν ῥύμης" τοὺς δ᾽ ὑποφεύγοντας, ὅταν ἐπι- 

δστραφῶσιν ἢ μένωσιν, εὐλόγως ὑπὸ τοῦ συνακο- 

290 λουϑοῦντος εἰδώλου ψαύεσϑαι τοῖς ὄγκοιρ᾽ τοῦτο 

ὅ ὃὲ κατὰ τὴν πρὸς τὸ στερέμνιον πρόδσπτωσιν περι- 
ϑρύβεσθαι, καὶ πανταχόϑεν προδχεόμενον κατα- 
ψύχειν τὰ σώματα τῶν περιτυγχανόντων. 

Τούτων δ᾽ ἡμῖν διευκρινημένων οἰκεῖον ἂν εἴη 52 
τοῖς προειρημένοις τόποις διελϑεῖν τὰ περὶ τὰς '4μα- 

10 ξόνας ἱστορούμενα τὰς γενομένας τὸ παλαιὸν κατὰ 

τὴν Διβύην. οἱ πολλοὶ μὲν γὰρ ὑπειλήφασι τὰς περὶ 
τὸν Θερμώδοντα ποταμὸν ἐν τῷ Πόντῳ λεγομένας 

κατῳκηκέναι μόνας ὑπάρξαι" τὸ δ᾽ ἀληϑὲς οὐχ οὕτως 
ἔχει. διὰ τὸ πολὺ προτερεῖν τοῖς χρόνοις τὰς κατὰ 

15 Διβύην καὶ πράξεις ἀξιολόγους ἐπιτελέσασϑαι. οὐκ 9 
ἀγνοοῦμεν δὲ διότι πολλοῖς τῶν ἀναγινωσκόντων 

ἀνήκοος φανεῖται καὶ ξένη παντελῶς ἡ περὶ τούτων 
ἱστορία ἠφανισμένου γὰρ δλοδχερῶς τοῦ γένους 

τῶν ᾿Δμαξονέδων τούτων πολλαῖς γενεαῖς πρότερον 

:0 τῶν Τρωικῶν, τῶν δὲ περὶ τὸν Θερμώδοντα ποτα- 
μὸν [γυναικῶν] ἠκμακυιῶν μικρὸν πρὸ τούτων τῶν 
χρόνων. οὐκ ἀλόγως αἵ μεταγενέστεραι καὶ μᾶλλον 

γνωριξόμεναι τὴν δόξαν κεκληρονομήχασι τὴν τῶν 

παλαιῶν καὶ παντελῶς ἀγνοουμένων διὰ τὸν χρόνον 
86 ὑπὸ τῶν πλείστων. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἡμεῖς εὑρίσκοντες 

πολλοὺς μὲν τῶν ἀρχαίων ποιητῶν τε καὶ συγγρα- 

φέων, οὐκ ὀλίγους δὲ καὶ τῶν μεταγενεστέρων μνή- 

Qo 

2 πάλιν ῥύμης) παλιρρύμης A ἐπιστρέφωσιν 11 
11 μὲν D, om. vulg. 21 γυναικῶν om. E μικρόν ἠκ- 
μαπκυιῶν D 22 καὶ om. D. 
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ιν πεποιημένους αὐτῶν, ἀναγράφειν τὰς πράξεις 

πειρασόμεϑα ἐν κεφαλαίοις ἀκολούϑως 4Ζιονυσίῳ 

τῷ συντεταγμένῳ τὰ περὶ τοὺς oyoveirag καὶ τὸν 
ΖΔιόνυδον καὶ ἕτερα πολλὰ τῶν ἐν τοῖς παλαιοτάτοις 
χρόνοις πραχϑέντων. 

Γέγονε μὲν οὖν πλείω γένη γυναικῶν κατὰ τὴν 
Διβύην μάχιμα καὶ τεθαυμασμένα μεγάλως ἐπ᾽ ἀν- 
δρείχ᾽ τό τε γὰρ τῶν Γοργόνων ἔϑνος, ἐφ᾽ ὃ λέ- 
γεται τὸν Περσέα στρατεῦσαι, παρειλήφαμεν ἀλκῇ 
διαφέρον᾽ τὸ γὰρ τὸν zie μὲν υἱόν, τῶν δὲ καϑ' 
ἑαυτὸν Ελλήνων ἄριστον, τελέσαι μέγιστον ἄϑλον 
τὴν ἐπὶ ταύτας στρατείαν τεκμήριον ἄν vig λάβοι 

τῆς περὶ τὰς προειρημένας γυναῖκας ὑπεροχῆς τὲ 
καὶ δυνάμεως᾽ ἥ τε τῶν νῦν μελλουσῶν ἱστορεῖς- 
ὅϑαι ἀνδρεία παράδοξον ἔχει τὴν ὑπεροχὴν πρὸς 

τὰς x«9' ἡμᾶς φύσεις τῶν γυναικῶν συγκρινομένη. 
53 φασὶ γὰρ ὑπάρξαι τῆς Διβύης ἐν τοῖς πρὸς ἑσπέραν 

t 

μέρεσιν ἐπὶ τοῖς πέρασι τῆς οἰκουμένης ἔϑνος yvvat- 
κοκρατούμενον καὶ βίον ἐξηλωκὸς οὐχ ὅμοιον τῷ 

παρ᾽ ἡμῖν. ταῖς μὲν γὰρ γυναιξὶν ἔϑος εἶναι δια- 
πονεῖν τὰ κατὰ πόλεμον, καὶ χρόνους ὡρισμένους 
ὀφείλειν στρατεύεσϑαι, διατηρουμένης τῆς παρ- 
ϑενίας᾽ διελϑόντων δὲ τῶν ἐτῶν τῶν τῆς στρατείας 

προσιέναι μὲν τοῖς ἀνδράσι παιδοποιίας ἕνεκα, τὰς 
δ᾽ ἀρχὰς καὶ τὰ κοινὰ διοικεῖν ταύτας ἅπαντα. τοὺς 

δ᾽ ἄνδρας ὁμοίως ταῖς παρ᾽ ἡμῖν γαμεταῖς τὸν κατ- 
οἰκίδιον ἔχειν βίον, ὑπηρετοῦντας τοῖς ὑπὸ τῶν 

8 τῷ συντεταγμένῳ om.D 12 στρατηγίαν D 14 μελλόντων D 
18 ἐπὶ τοῦ πέρατος 11 19 οὐχ ὅμοιον] οὐκ ἶσον CF" 21 κατὰ] 
τὸν add. CF' 28 τῶν τῆς] τῆς CF. 25 ἅπαντα ταῦτας vulg. 

25 
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291 συνοικουσῶν προσταττομένοις᾽ μὴ μετέχειν δ᾽ αὐτοὺς 
μήτε στρατείας μήτ᾽ ἀρχῆς μήτ᾽ ἄλλης τινὸς ἐν τοῖς 
κοινοῖς παρρησίας, ἐξ ἧς ἔμελλον φρονηματισϑέντες 
ἐπιϑήσεσθαι ταῖς γυναιξί. κατὰ δὲ τὰς γενέσεις 

τῶν τέκνων τὰ μὲν βρέφη παραδέδοσθαι τοῖς ἀν- 
δράσι, καὶ τούτους διατρέφειν αὐτὰ γάλακτι καὶ 

ἄλλοις τισὶν ἕψήμασιν οἰχείως ταῖς τῶν νηπίων 
ἡλικίαις" εἰ δὲ τύχοι ϑῆλυ γεννηϑέν, ἐπικάξσϑαι 
αὐτοῦ τοὺς μαστούς. ἵνα μὴ μετεωρίξωνται κατὰ 

i10 τοὺς τῆς ἀκμῆς χρόνους" ἐμπόδιον γὰρ οὐ τὸ τυχὸν 

εἶναι δοκεῖν πρὸς τὰς στρατείας τοὺς ἐξέχοντας τοῦ 

σώματος μαστούς" διὸ καὶ τούτων αὐτὰς ἀπεστερη- 
μένας ὑπὸ τῶν Ελλήνων 'Auatóvag προσαγορεύεσϑαι. 
ιυυϑολογοῦσι δ᾽ αὐτὰς ὠκηκέναι νῆσον τὴν ἀπὸ μὲν 

15 τοῦ πρὸς δυσμὰς ὑπάρχειν αὐτὴν Ἑσπέραν προσ- 
αγορευϑεῖσαν., κειμένην δ᾽ ἐν τῇ Τριτωνίδι λίμνῃ. 

ταύτην δὲ πλησίον ὑπάρχειν τοῦ περιέχοντος τὴν 
γῆν ὠκεανοῦ, προσηγορεῦσϑαι δ᾽ ἀπό τινος ἐμβάλ- 
λοντος εἰς αὐτὴν ποταμοῦ Τρίτωνος" κεῖσθαι δὲ 

20 τὴν λίμνην ταύτην πλησίον Αὐϑιοπίας καὶ τοῦ παρὰ 

τὸν ὠκεανὸν ὕρους, ὃ μέγιστον μὲν ὑπάρχειν τῶν 
ἐν τοῖς τόποις καὶ προπεπτωκὸς εἰς τὸν ὠκεανόν, 

ὀνομάξεσϑαι δ᾽ ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων "Ἄτλαντα. τὴν 
ὃὲ προειρημένην νῆσον ὑπάρχειν μὲν εὐμεγέϑη καὶ 

25 πλήρη καρπίμων δένδρων παντοδαπῶν, ἀφ᾽ ὧν πορί- 
ξεόϑαι τὰς τροφὰς τοὺς ἐγχωρίους. ἔχειν δ᾽ αὐτὴν 
καὶ κτηνῶν πλῆϑος, αἰγῶν καὶ προβάτων, ἐξ ὧν 
γάλα καὶ κρέα πρὸς διατροφὴν ὑπάρχειν τοῖς κεκτη- 

4 ἐπιθέσθαι Π 7 οἰκείοις malim — 11 δοκεῖ libri, 
corr. Dind. 16 τοῦ uiv vulg. 22 προκεκυφὸς Eich. 
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μένοις᾽ σίτῳ δὲ τὸ σύνολον μὴ χρῆσϑαι τὸ ἔϑνος 
διὰ τὸ μήπω τοῦ καρποῦ τούτου τὴν χρείαν εὗρε- 

ϑῆναι παρ᾽ αὐτοῖς. τὰς δ᾽ οὖν ᾿Δμαξόνας ἀλκῇ 

διαφερούσας καὶ πρὸς πόλεμον ὡρμημένας τὸ μὲν 
πρῶτον τὰς ἐν τῇ νήσῳ͵ πόλεις καταδτρέφεσϑαι 
πλὴν τῆς ὀνομαζομένης Μήνης, ἱερᾶς δ᾽ εἶναι νομι- 
ξομένης, ἣν κατοικεῖσϑαι μὲν ὑπ᾽ Αἰθιόπων Ἰχϑυο- 
φάγων, ἔχειν δὲ πυρὸς ἐκφυσήματα μεγάλα καὶ λίϑων 
πολυτελῶν πλῆϑος τῶν ὀνομαξομένων παρ᾽ Ἕλλησιν 
ἀνθράκων καὶ σαρδίων καὶ δμαράγδων, μετὰ δὲ 
ταῦτα πολλοὺς τῶν πλησιοχώρων “ιβύων καὶ vo- 

μάδων καταπολεμῆσαι, καὶ κτίσαι πόλιν μεγάλην 
ἐντὸς τῆς Τριτωνίδος λίμνης, ἣν ἀπὸ τοῦ δὄχήματος 

ὕ4 ὀνομάσαι Χερρόνησον. ἐκ δὲ ταύτης ὁρμωμένας 

ro 

ἐγχειρῆσαν μεγάλαις ἐπιβολαῖς, ὁρμῆς αὐταῖς ἐμπε- 

σούσης ἐπελθεῖν πολλὰ μέρη τῆς οἰκουμένης. ἐπὶ 
πρώτους δ᾽ αὐτὰς στρατεῦσαι λέγεται τοὺς ᾿άτλαν- 
τίους, ἄνδρας ἡμερωτάτους τῶν ἐν τοῖς τόποις 

ἐκείνοις καὶ χώραν νεμομένους εὐδαίμονα καὶ πόλεις 
μεγάλας" παρ᾽ οἷς δὴ μυϑολογεῖσϑαί φασι τὴν τῶν 
ϑεῶν γένεσιν ὑπάρξαι πρὸς τοῖς κατὰ τὸν ὠκεανὸν 
τόποις, συμφώνως τοῖς παρ᾽ Ἕλλησι μυϑολόγοις, 
περὶ ὧν τὰ κατὰ μέρος μικρὸν ὕστερον διέξιμεν.599 
τῶν οὖν Auatóvov λέγεται βασιλεύουσαν Μύριναν 

συστήσασϑαι στρατόπεδον πεξῶν μὲν τρισμυρίων, 
ἱππέων δὲ τρισχιλίων, ξηλουμένης παρ᾽ αὐταῖς περιτ- 
τότερον ἐν τοῖς πολέμοις τῆς ἀπὸ τῶν ἱππέων χρείας. 

6 Μήνηρ] μὲν Μήνης Hertlein 17 ᾿Ατλαντείους CF 
(ut infra) 28 τὰ D, om. vulg. 26 τρισμυρέων] δισχι-- 
λέων Wess. 26 δισχιλίων vulg., τρισμυρίων Wess. 

5 

20 

25 
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ὅπλοις δὲ χρῆσϑαι σκεπαστηρίοις ὄφεων μεγάλων 8 
δοραῖς, ἐχούσης τῆς Διβύης ταῦτα τὰ ξῷα τοῖς 

μεγέϑεσιν ἄπιστα, ἀμυντηρίοις δὲ [τοῖς] ξίφεσι καὶ 
[ταῖς] λόγχαις, ἔτι δὲ τόξοις, οἷς μὴ μόνον ἐξ ἐναν- 

δτίας βάλλειν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰς φυγὰς τοὺς ἐπι- 

διώκοντας εἰς τοὐπίσω τοξεύειν εὐστόχως. ἐμβαλού- 

ὅσας δ᾽ αὐτὰς εἰς τὴν τῶν ᾿Ατλαντίων χώραν τοὺς 

μὲν τὴν Κέρνην καλουμένην οἰκοῦντας παρατάξει 
νικῆσαι, καὶ συνεισπεσούσας τοῖς φεύγουσιν ἐντὸς 

10 τῶν τειχῶν κυριεῦσαι τῆς πόλεως βουλομένας δὲ 
τῷ φόβῳ καταπλήξασθαι τοὺς περιοίκους ὠμῶς 

προσενεχϑῆναι τοῖς ἁλοῦσι, καὶ τοὺς μὲν ἄνδρας 

ἡβηδὸν ἀποσφάξαι, τέκνα δὲ καὶ γυναῖκας ἐξανδρα- 
ποδισαμένας κατασκάψαι τὴν πόλιν. τῆς δὲ περὶ ὅ 

16 τοὺς Κερναίους συμφορᾶς διαδοϑείδης εἰς τοὺς ὃμο- 

εϑνεῖς, λέγεται τοὺς μὲν ᾿Δτλαντίους καταπλαγέντας 

δι᾿ ὁμολογέας παραδοῦναι τὰς πόλεις καὶ πᾶν τὸ 

προσταχϑὲν ποιήσειν ἐπαγγείλασϑαι, τὴν δὲ βασί- 
λιόδαν Μύριναν ἐπιεικῶς αὐτοῖς προσενεχϑεῖσαν 

80 φιλέαν τε συνθέσϑαι καὶ πόλιν ἀντὶ τῆς κατασχα- 

φείσης ὁμώνυμον ἑαυτῆς κτίσαι' κατοικίσαι δ᾽ εἰς 
αὐτὴν τούς τε αἰχμαλώτους καὶ τῶν ἐγχωρίων τὸν 
βουλόμενον. μετὰ δὲ ταῦτα τῶν ᾿Ατλαντίων δῶρά 
τε μεγαλοπρεπῆ δόντων αὐτῇ καὶ τιμὰς ἀξιολόγους 

26 κοινῇ ψηφισαμένων, ἀποδέξασϑαί τε τὴν guAove oo- 
πίαν αὐτῶν καὶ προσεπαγγείλασϑαι τὸ ἔϑνος εὐερ- 
γετήσειν. τῶν δ᾽ ἐγχωρίων πεπολεμημένων πολλάκις 

8 τοῖς οὗ ταῖς om. À 7 4τλαντίδων codices 8 κατ- 
οἰκοῦντας vulg. 16 γερναίους D 21 ἑαυτῇ c. 55,6 
265 ce om. D. 
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ὑπὸ τῶν ὀνομαξομένων Γοργόνων, οὐσῶν zAqeio- 
χώρων, καὶ τὸ σύνολον ἔφεδρον ἐχόντων τοῦτο τὸ 
ἔϑνος, φασὶν ἀξιωϑεῖσαν τὴν Μύριναν ὑπὸ τῶν 
᾿“τλαντίων ἐμβαλεῖν εἰς τὴν χώραν τῶν προειρη- 
μένων. ἀντιταξαμένων δὲ τῶν Γοργόνων γενέσϑαι δ 
καρτερὰν μάχην, καὶ τὰς ᾿Δμαξόνας ἐπὶ τοῦ προ- 
τερήματος γενομένας ἀνελεῖν μὲν τῶν ἀντιταχϑεισῶν 

παμπληϑεῖς, ξωγρῆσαι δ᾽ οὐκ ἐλάττους τρισχιλέων᾽ 
τῶν δ᾽ ἄλλων εἴς τινα δρυμώδη τόπον συμφυγουσῶν 
ἐπιβαλέσϑαι μὲν τὴν Μύριναν ἐμπρῆσαι τὴν ὕλην, 10 
σπεύδουσαν ἄρδην ἀνελεῖν τὸ ἔϑνος, οὐ δυνηϑεῖσαν 

δὲ κρατῆσαι τῆς ἐπιβολῆς ἐπανελϑεῖν ἐπὶ τοὺς ὕρους 
5D vije χώρας. τῶν δ᾽ Auatóvov νυκτὸς τὰ περὶ τὰς 

φυλακὰς ῥαϑυμουσῶν διὰ τὴν εὐημερίαν, ἐπιϑε- 
μένας τὰς αἰχμαλωτέδας, σπασαμένας τὰ ξίφη τῶν i5 
δοκουσῶν κεκρατηκέναι πολλὰς ἀνελεῖν" τέλος i993 

τοῦ πλήϑους αὐτὰς πανταχόϑεν περιχυϑέντος εὐγε- 
νῶς μαχομένας ἁπάσας κατακοπῆναι. τὴν δὲ Μύριναν 

ϑάψασαν τὰς ἀναιρεϑείδας τῶν συστρατευουσῶν ἐν 

τρισὶ πυραῖς χωμάτων μεγάλων ἐπιστῆσαι τάφους 20 

τρεῖς, οὺς μέχρι τοῦ νῦν 4uatóvov σωροὺς ὀνομά- 
ξεόϑαι. τὰς δὲ Γοργόνας ἐν τοῖς ὕστερον χρόνοιρ 
αὐξηϑείσδας πάλιν ὑπὸ Περσέως τοῦ Μ“ιὸς κατα- 

πολεμηϑῆναι, x«9' ὃν καιρὸν ἐβασίλευεν αὐτῶν 
Μέδουσα" τὸ δὲ τελευταῖον ὑφ᾽ Ἡρακλέους ἄρδην 36 
ἀναιρεϑῆναι ταύτας τε καὶ τὸ τῶν ᾿Δμαξόνων ἔϑνος, 

t) 

e 

2 ἔφεδρον) ἐφάμιλλον 11 ἐχόντων Eichstádt, ἐχουσῶν | 
libri 7 ἀντιταχϑέντων D 14 ἐπιθεμένας abundat 16 | 
δοκούντων D 17 αὐταῖς Il 21 σοροὺς Reiske 24 καιρὸν] | 
χρόνον II ἐβασίλευσεν D. | 
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καϑ' ὃν καιρὸν τοὺς πρὸς ἑσπέραν τόπους ἐπελθὼν 

ἔϑετο τὰς ἐπὶ τῆς Λιβύης στήλας. δεινὸν ἡγούμενος, 
εἰ προελόμενος τὸ γένος κοινῇ τῶν ἀνθρώπων εὐερ- 
γετεῖν περιόψεταί τινα τῶν ἐθνῶν γυναικοκρατού- 

5 μενα. λέγεται δὲ καὶ τὴν Τριτωνίδα λίμνην σεισμῶν 
γενομένων ἀφανισϑῆναι, ῥαγέντων αὐτῆς τῶν πρὸς 
τὸν ὠκεανὸν μερῶν κεκλιμένων. τὴν δὲ Μύρινάν 
φασι τῆς τε Διβύης τὴν πλείστην ἐπελθεῖν, καὶ 
παραβαλοῦσαν εἰς Αἴγυπτον πρὸς μὲν Ὧρον τὸν 

10 Ἴσιδος βασιλεύοντα τότε τῆς Αἰγύπτου φιλίαν συν- 

ϑέσϑαι, πρὸς δ᾽ "άραβας διαπολεμήσασαν καὶ πολ- 
λοὺς αὐτῶν ἀνελοῦσαν, τὴν μὲν Συρίαν καταστρέ- 
ψασϑαι, τῶν δὲ Κιλίκων ἀπαντησάντων αὐτῇ μετὰ 
δώρων καὶ τὸ κελευόμενον ποιήσειν ὁμολογούντων, 

15 ἐλευϑέρους ἀφεῖναι τοὺς ἑκουσίως προσχωρήσαντας, 

οὺς ἀπὸ ταύτης τῆς αἰτίας μέχρι τοῦ νῦν ᾿Ἐλευϑερο- 
κίλικας καλεῖσϑαι. καταπολεμῆσαι δ᾽ αὐτὴν καὶ τὰ 
περὶ τὸν Ταῦρον ἔϑνη, διάφορα ταῖς ἀλκαῖς ὄντα, 
καὶ διὰ Φρυγίας τῆς μεγάλης ἐπὶ ϑάλατταν κατα- 

30 βῆναι" ἑξῆς δὲ τὴν παραϑαλάττιον χώραν προσαγα- 

γομένην ὅρους ϑέσϑαι τῆς στρατείας τὸν Κάικον 

ποταμόν. τῆς δὲ δορικτήτου χώρας ἐκλεξαμένην 
τοὺς εὐθέτους τόπους εἰς πόλεων κτίσεις οἰκοδὸο- 

ἦσαι πλείους πόλεις, καὶ τούτων ὁμώνυμον μίαν 
86 ἑαυτῇ κτίσαι, τὰς δ᾽ ἄλλας ἀπὸ τῶν τὰς ἡγεμονίας 

τὰς μεγίστας ἐχουσῶν, Κύμην, Πιτάναν, Πριήνην. 

2 τὴν... στήλην II 8 ve om. Ὁ 12 αὐτῶν om. D 
29 προσαγομένην D 22 δορυκτήτου vulg. 26 τὰς 

Πιτάνην codices Πριήνην] πρίνειαν F, πρετ- 
τω QU D, πρεττανίαν πρίμην ΑΔ. 

DioDoRvs I. 23 
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7 ταύτας μὲν οὖν οἰκίσαι παρὰ θάλατταν, ἄλλας δὲ 

πλείους ἐν τοῖς πρὸς μεσόγειον ἀνήκουσι τόποις. 

χατασχεῖν δ᾽ αὐτὴν καὶ τῶν νήσων τινάς, καὶ μά- 
λιστα τὴν Λέσβον, ἐν fj κτίσαι πόλιν Μυτιλήνην 

8 ὁμώνυμον τῇ μετεχούσῃ τῆς στρατείας ἀδελφῇ. ἔπειτα 5 
καὶ τῶν ἄλλων νήσων τινὰς καταστρεφομένην χει- 

μασϑῆναι,. καὶ ποιησαμένην τῇ μητρὶ τῶν ϑεῶν 
εὐχὰς ὑπὲρ τῆς σωτηρίας προσενεχϑῆναι νήσῳ τινὶ 
τῶν ἐρήμων ταύτην δὲ κατά τινα ἐν τοῖς ὀνείροις 
φαντασίαν καθιερῶσαι τῇ προειρημένῃ ϑεῷ καὶ 10 
βωμοὺς ἱδρύσασϑαι καὶ ϑυσίας μεγαλοπρεπεῖς imi-224 
τελέσαι" ὀνομάσαι δ᾽ αὐτὴν Σαμοϑρῴάκην, ὅπερ εἶναι 
μεθερμηνευόμενον εἰς τὴν Ελληνικὴν διάλεκτον ἱερὰν 
νῆσον" ὄνιοι δὲ τῶν ἱστορικῶν λέγουσι τὸ πρὸ τοῦ 
Σάμον αὐτὴν καλουμένην ὑπὸ τῶν κατοικούντων ἕν 15 
αὐτῇ ποτε Θρακῶν Σαμοθϑράκην ὀνομασϑῆναι. οὐ 
μὴν ἀλλὰ τῶν ᾿Δμαξόνων ἐπανελθουσῶν εἰς τὴν 

ἤπειρον μυϑολογοῦσι τὴν μητέρα τῶν ϑεῶν εὐαρε- 
στηϑεῖσαν τῇ νήσῳ ἄλλους τέ τινας ἐν αὐτῇ κατ- 

οὐπίσαι καὶ τοὺς ξαυτῆς υἱοὺς τοὺς ὀνομαξομένους so 

Κορύβαντας" ἐξ οὗ δ᾽ εἰσὶ πατρὸς ἐν ἀπορρήτῳ 
κατὰ τὴν τελετὴν παραδίδοσθαι" καταδεῖξαι δὲ καὶ 
τὰ νῦν ἐν αὐτῇ συντελούμενα μυστήρια καὶ τὸ 

10 τέμενος ἄσυλον νομοϑετῆσαι. περὶ δὲ τούτους τοὺς 
χρόνους Μόψον τὸν Θρᾷκα, φυγάδα γενόμενον ὑπὸ 55 

“υκούργου τοῦ βασιλέως τῶν Θρᾳκῶν, ἐμβαλεῖν 
εἰς τὴν χώραν τῶν ᾿Δμαξόνων μετὰ στρατιᾶς τῆς 

4 Μιτυλήνην codices 14 τὸ πρὸ τούτου D, τὸ τοῦ 
προτοῦ C 16 καλουμένην αὐτὴν vulg. 16 τότε CD 
17 ἀμαξονέδων D 22 παραδιδομένου vulg. 28 τὸ om. D 
25 Μόμψον C 271 ἀμαζξονέδων C. 

e 
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συνεχπεσούσης αὐτῷ᾽ συστρατεῦσαι δὲ καὶ Σίπυλον 
τῷ Μόψῳ τὸν Σκύϑην, πεφυγαδευμένον ὁμοίως ἐκ 

τῆς ὁμόρου τῇ Θράκῃ Σκυϑίας. γενομένης δὲ παρα- 
τάξεως, καὶ τῶν περὶ τὸν Σίπυλον καὶ Μόψον 

5 πἰροτερησάντων, τήν τε βασίλισσαν τῶν Auctóvov 

Μύριναν ἀναιρεθῆναι καὶ τῶν ἄλλων τὰς πλείους. 
τοῦ δὲ χρόνου προβαίψοντος, καὶ κατὰ τὰς μάχας 
ἀεὶ τῶν Θρᾳκῶν ἐπικρατούντων, τὸ τελευταῖον τὰς 
περιλειφϑείσας τῶν "Auctóvov ἀνακάμψαι πάλιν εἰς 

10 Διβύην. καὶ τὴν μὲν στρατείαν τῶν ἀπὸ Λιβύης 
"Auatóvov μυϑολογοῦσι τοιοῦτο λαβεῖν τὸ πέρας. 

Ἡμεῖς δ᾽ ἐπειδὴ περὶ τῶν ᾿Ατλαντίων ἐμνήσϑη- 56 
μὲν, οὐκ ἀνοίκειον ἡγούμεϑα διελθεῖν τὰ μυϑολο- 
γούμενα παρ᾽ αὐτοῖς περὶ τῆς τῶν θεῶν γενέσεως, 

ι διὰ τὸ μὴ πολὺ διαλλάττειν αὐτὰ τῶν μυϑολογου- 

μένων παρ᾽ Ἔλλησιν. οἵ τοίνυν ᾿Δτλάντιοι τοὺς 
παρὰ τὸν ὠχεανὸν τόπους κατοικοῦντες καὶ χώραν 
εὐδαίμονα νεμόμενοι πολλῷ μὲν εὐσεβείᾳ καὶ φιλαν- 
ϑρωπίᾳ τῇ πρὸς τοὺς ξένους δοκοῦσι διαφέρειν τῶν 

20 πλησιοχώρων, τὴν δὲ γένεσιν τῶν ϑεῶν παρ᾽ αὑτοῖς 
γενέσθαι φασί. συμφωνεῖν δὲ τοῖς λεγομένοις ὑπ᾽ 
αὐτῶν καὶ τὸν ἐπιφανέστατον τῶν παρ᾽ Ἕλλησι 
ποιητῶν ἐν οἷς παρεισάγει τὴν Ἥραν λέγουσαν 

εἶμι γὰρ ὀψομένη πολυφόρβου πείρατα γαίης, 
35 ἰφκεανόν τε ϑεῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηϑύν. 

μυϑολογοῦσι δὲ πρῶτον παρ᾽ αὑτοῖς Οὐρανὸν βα- 

1 συνεπεισπεσούσης Ὦ, συνεπιπευσούσης C, συνεισπεσού- 
σης LE, corr. Wess, 12 ἐπεὶ II ἀτλαντίδων D, ἀτλαν- 
τείων O 16 ἀτλάντειοι C, ἀτλαντεῖς. οἵ D 18 πολλῷ 8cripsi, 
πολλῇ codices, πολύ Dind. 23 ποιητῶν] ὅμηρον add. D. 

28 

i 
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σιλεῦσαι καὶ τοὺς ἀνθρώπους σποράδην oixobvreag 
συναγαγεῖν εἰς πόλεως περίβολον, καὶ τῆς μὲν ἀνο- 
μίας καὶ τοῦ ϑηριώδους βίου παῦσαι τοὺς ὑπακού- 

οντας, εὑρόντα τὰς τῶν ἡμέρων καρπῶν χρείας καὶ 
παραϑέσεις καὶ τῶν ἄλλων τῶν χρησίμων οὐκ ὀλίγα" 225 
καταχτήσασϑαι δ᾽ αὐτὸν καὶ τῆς οἰκουμένης τὴν 6 

πλείστην, καὶ μάλιστα τοὺς πρὸς τὴν ἑσπέραν καὶ 
τὴν ἄρκτον τόπους. τῶν δὲ ἄστρων γενόμενον ἐπι- 
μελῆ παρατηρητὴν πολλὰ προλέγειν τῶν κατὰ τὸν 

κόσμον μελλόντων γένεσϑαι' εἰσηγήσασϑαι δὲ τοῖς 10 
ὄχλοις τὸν μὲν ἐνιαυτὸν ἀπὸ τῆς τοῦ ἡλίου κινήσεως, 
τοὺς δὲ μῆνας ἀπὸ τῆς σελήνης, καὶ τὰς κατ᾽ ἕτος 

ἕκαστον ὥρας διδάξαι. διὸ καὶ τοὺς πολλούς, ἀγνο- 

οὔντας μὲν τὴν τῶν ἄστρων αἰώνιον τάξιν, ϑαυ- 
μάξοντας δὲ τὰ γινόμενα κατὰ τὰς προρρήσεις, ὑπο- 
λαβεῖν τὸν τούτων εἰσηγητὴν ϑείας μετέχειν φύσεως, 
μετὰ δὲ τὴν ἐξ ἀνθρώπων αὐτοῦ μετάστασιν διά 
τε τὰς εὐεργεσίας καὶ τὴν τῶν ἄστρων ἐπίγνωσιν 

ἀϑανάτους τιμὰς ἀπονεῖμαι" μεταγαγεῖν δ᾽ αὐτοῦ 
τὴν προσηγορίαν ἐπὶ τὸν κόσμον, ἅμα μὲν τῷ δοκεῖν 30 
οἰκείως ἐσχηκέναι πρὸς τὰς τῶν ἄστρων ἐπιτολάς 
τε καὶ δύσεις καὶ τἄλλα τὰ γινόμενα περὶ τὸν κόσμον, 
ἅμα δὲ τῷ μεγέϑει τῶν τιμῶν ὑπερβάλλειν τὰς εὐερ- 
γεσίας, καὶ πρὸς τὸν αἰῶνα βασιλέα τῶν ὅλων αὐτὸν 
ἀναγορεύδαντας. 38 

Οὐρανοῦ δὲ μυϑολογοῦσι γενέσϑαι παῖδας ἐκ 
πλειόνων γυναικῶν πέντε πρὸς τοῖς τετταράκοντα, 

μι 5 

3 ὑπακούσαντας D 4 τὰς] δὲ τὰς D ᾿ 8 δὲ] τὲ Ὁ 
18 τοὺς] μὲν add. vulg. 14 μὲν om. vulg. 28 τὰς] 
σπουδάσαντας τὰς Reiske. 
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καὶ τούτων ὀκτωκαίδεκα λέγουσιν ὑπάρχειν ἐκ Τι- 
ταίας ὄνομα μὲν ἴδιον ἔχοντας ἑκάστους, κοινῇ δὲ 
πάντας ἀπὸ τῆς μητρὸς ὀνομαξομένους Τιτᾶνας. τὴν 

δὲ Τιταίαν, σώφρονα οὖσαν καὶ πολλῶν ἀγαϑῶν 
5 αἰτίαν γενομένην τοῖς λαοῖς, ἀποϑεωϑῆναι μετὰ τὴν 

τελευτὴν ὑπὸ τῶν εὖ παϑόντων Γῆν μετονομασϑεῖ- 
σαν. γενέσϑαι δ᾽ αὐτῷ καὶ ϑυγατέρας, ὧν εἶναι 
δύο τὰς πρεσβυτάτας πολὺ τῶν ἄλλων ἐπιφανεστά- 
τας, τήν τε καλουμένην Βασίλειαν καὶ Ῥέαν τὴν 

10 ὑπ᾽ ἐνίων Πανδώραν ὀνομασϑεῖσαν. τούτων δὲ τὴν 
μὲν Βασίλειαν, πρεσβυτάτην οὖσαν καὶ σωφροσύνῃ 

* τὲ καὶ συνέσει πολὺ τῶν ἄλλων διαφέρουσαν, ἐκϑρέ- 
ψαι πάντας τοὺς ἀδελφοὺς κοινῇ μητρὸς εὔνοιαν 

παρεχομένην᾽ διὸ καὶ μεγάλην μητέρα προσαγορευ- 
15 ϑῆναι᾽ μετὰ δὲ τὴν τοῦ πατρὸς ἐξ ἀνθρώπων εἰς 

ϑεοὺς μετάστασιν, συγχωρούντων τῶν ὄχλων καὶ 
τῶν ἀδελφῶν, διαδέξασθαι τὴν βασιλείαν παρϑένον 
οὖσαν ἔτι καὶ διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς σωφροσύνης 
οὐδενὶ συνοικῆσαι βουληϑεῖσαν. ὕστερον δὲ βουλο- 

80 μένην διαδόχους τῆς βασιλείας ἀπολιπεῖν υἱούς, 

Ὑπερίονι συνοικῆσαι τῶν ἀδελφῶν év(, πρὸς ὃν 
οἰκειότατα διέκειτο. γενομένων δ᾽ αὐτῇ δύο τέκνων, 
Ἡλίου καὶ Σελήνης, καὶ ᾿θαυμαξομένων ἐπί vs τῷ 

κάλλει καὶ τῇ σωφροσύνῃ, φασὶ τοὺς ἀδελφοὺς ταύτῃ 
3 μὲν ἐπ᾽ εὐτεκνίᾳ 'φϑονοῦντας, τὸν δ᾽ Ὑπερίονα 

φοβηϑέντας μήποτε τὴν βασιλείαν εἰς αὑτὸν περι- 

1 ὀκτωκαίδεκα) μὲν add. D 5 λαοῖς} Pie Pus 
7 αὐτῷ D (cf. Euseb. pr. ev. II 2, 87), αὐτῶν s dbi 
ονομασϑεῖσαν CF 17 τὴν βασιλείαν τὴν ibocins p 
Βασίλειαν CF 18 ἔτι Bekker, ἔτι δὲ codices 28 τὸ 
om. vulg. | 
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σπάσῃ; πρᾶξιν ἐπιτελέσασθαι παντελῶς ἀνόσιον" 

συνωμοσίαν γὰρ ποιησαμένους τὸν μὲν Ὑπερίονα 
κατασφάξαι, τὸν δ᾽ Ἥλιον ὄντα παῖδα τὴν ἡλικίαν 

ἐμβαλόντας sig τὸν ᾿Ηριδανὸν ποταμὸν ἀποπνῖξαι" 226 
καταφανοῦς δὲ γενομένης τῆς ἀτυχίας, τὴν μὲν ὅ 
Σελήνην φιλάδελφον οὖσαν καϑ᾽᾿ ὑπερβολὴν ἀπὸ 
τοῦ τέγους ἑαυτὴν ῥῖψαι, τὴν δὲ μητέρα ξητοῦδαν 
τὸ σῶμα παρὰ τὸν ποταμὸν σύγκοπον γενέσϑαι, καὶ 
κατενεχϑεῖσαν εἰς ὕπνον ἰδεῖν ὄψιν, καϑ᾽ ἣν ἔδοξεν 
ἐπιστάντα τὸν "ἥλιον παρακαλεῖν αὐτὴν μὴ ϑρηνεῖν 10 
τὸν τῶν τέκνων θάνατον᾽ τοὺς μὲν γὰρ Τιτᾶνας 

τεύξεσϑαι τῆς προσηκούσης τιμωρέας, ἑαυτὸν δὲ καὶ - 
τὴν ἀδελφὴν εἰς ἀθανάτους φύσεις μετασχηματι- 
συ εσθαι ϑείᾳ τινὶ προνοίᾳ" ὀνομασϑήσεσϑαι γὰρ 
ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ἥλιον μὲν τὸ πρότερον ἐν οὐ- 15 
ρανῷ πῦρ ἱερὸν καλούμενον, σελήνην δὲ τὴν μήνην 
προσαγορευομένην. διεγερϑεῖσαν δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις 

τόν τε ὄνειρον καὶ τὰ περὶ αὑτὴν ἀτυχήματα διελ- 
ϑοῦσαν ἀξιῶσαι τοῖς μὲν τετελευτηχόσιν ἀπονεῖμαι 
τιμὰρ ἰσοϑέους, τοῦ δ᾽ αὐτῆς σώματος μηκέτι μη- 30 
δένα ϑιγεῖν. μετὰ δὲ ταῦτα ἐμμανῆ γενομένην καὶ 
τῶν τῆς ϑυγατρὸς παιγνίων τὰ δυνάμενα ψόφον 

ἐπιτελεῖν ἁρπάσασαν πλανᾶσϑαι κατὰ τὴν χώραν, 
λελυμένην μὲν τὰς τρίχας, τῷ δὲ διὰ τῶν τυμπά- 

vov καὶ κυμβάλων ψόφῳ ἐνθεάξουσαν, ὥστε κατα- 5 
πλήττεσϑαι τοὺς ὁρῶντας. πάντων δὲ τὸ περὶ αὐτὴν 

4 ἐμβαλόντας] post ποταμὸν vulg. (om. Eus. pr. ev. II 
2, 89) 16 τὸ] τὸν DF H καὶ om. vulg. 20 μηκέτι 
om, 24 λελυμένην Eus. l c. (cf. c. 59, 1), καταλελυ- 
μένην codices. 
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πάϑος ἐλεούντων, καί τινῶν ἀντεχομένων τοῦ σώ- 

ματος, ἐπιγενέσθαι πλῆϑος Oufgov καὶ συνεχεῖς 
κεραυνῶν πτώσεις᾽ ἐνταῦϑα ὃὲ τὴν μὲν Βασίλειαν 

ἀφανῆ γενέσϑαι, τοὺς δ᾽ ὄχλους θϑαυμάσανταςρ τὴν 
5 περιπέτειαν τὸν μὲν Ἥλιον καὶ τὴν Σελήνην τῇ 
προσηγορίᾳ καὶ ταῖρ τιμαῖς μεταγαγεῖν ἐπὶ τὰ κατ᾽ 
οὐρανὸν ἄστρα, τὴν δὲ μητέρα τούτων ϑεόν τε 
νομίσαι καὶ βωμοὺς ἰδρύσασϑαι, καὶ ταῖς διὰ τῶν 
τυμπάνων καὶ κυμβάλων ἐνεργείαις καὶ τοῖς ἄλλοις 

10 ἅπασιν ἀπομιμουμένους τὰ περὶ αὐτὴν συμβάντα 
ϑυσίας καὶ τὰς ἄλλας τιμὰς ἀπονεῖμαι. 

Παραδέδοται δὲ τῆς ϑεοῦ ταύτης καὶ κατὰ τὴν 58 

Φρυγίαν γένεσις. οἱ γὰρ ἐγχώριοι μυϑολογοῦσι τὸ 

παλαιὸν γενέσϑαι βασιλέα Φρυγίας καὶ Δυδίας My- 

15 ονα γήμαντα δὲ Ζινδύμην γεννῆσαι μὲν παιδίον 
ϑῆλυ, τρέφειν δ᾽ αὐτὸ μὴ βουλόμενον εἰς ὕρος ἐκ- 

ϑεῖναι τὸ προσαγορευόμενον Κύβελον. ἐνταῦϑα τῷ 
παιδίῳ κατά τινα ϑείαν πρόνοιαν τάς τε παρδάλεις 

καί τινα τῶν ἄλλων τῶν ἀλχῇ διαφερόντων ϑηρίων 
30 παρέχεσϑαι τὴν θηλὴν καὶ διατρέφειν, γύναια δέ 

τινα περὶ τὸν τόπον ποιμαίνοντα κατιδεῖν τὸ γινό- 

421 μενον, καὶ ϑαυμάδαντα τὴν περιπέτειαν ἀνελέσϑαι 

τὸ βρέφος, καὶ προσαγορεῦσαι Κυβέλην ἀπὸ τοῦ 
τόπου. αὐξομένην δὲ τὴν παῖδα τῷ τὸ κάλλει καὶ 

35 σωφροσύνῃ διενεγκεῖν, ἔτι δὲ συνέσει γενέσϑαι ϑαυ- 
μαστήν᾽ τήν τε γὰρ πολυκάλαμον σύριγγα πρώτην 
ἐπινοῆσαι καὶ πρὸς τὰς παιδιὰς καὶ χορείας εὑρεῖν 

to 

8 βασίλισσαν D — 8 xol ταῖς] vei; D 10 ἀπομιμου- 
μένοις vulg. 11 ϑυσίας] δὲ add. D 12 καὶ om. CF 
14 μηΐονα D 18 ve om. vulg. 21 περὶ D, παρὰ CF. 
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κύμβαλα καὶ τύμπανα, πρὸς δὲ τούτοις καϑαρμοὺς 
τῶν νοσούντων κτηνῶν vs καὶ νηπίων παίδων εἰση- 
γήσασϑαι' διὸ καὶ τῶν βρεφῶν ταῖς ἐπῳδαῖς σωξο- 
μένων καὶ τῶν πλείστων ὑπ’ αὐτῆς ἐναγκαλιξομέ- 
vov, διὰ τὴν εἰς ταῦτα σπουδὴν καὶ φιλοστοργίαν 
ὑπὸ πάντων αὐτὴν ὀρείαν μητέρα προσαγορευϑῆναι. 
συναναστρέφεσθαι δ᾽ αὐτῇ καὶ φιλίαν ἔχειν ἐπὶ 
πλέον φασὶ Μαρσύαν τὸν Φρύγα, ϑαυμαξόμενον 
ἐπὶ συνέσει καὶ σωφροσύνῃ καὶ τῆς μὲν συνέσεως 
τεκμήριον λαμβάνουσι τὸ μιμήσασϑαι τοὺς φϑόγ- 10 

γους τῆς πολυκαλάμου σύριγγος καὶ μετενεγκεῖν ἐπὶ 
τοὺς αὐλοὺς τὴν ὕλην ἁρμονίαν, τῆς δὲ σωφροσύ- 
vue σημεῖον εἶναί φασι τὸ μέχρι τῆς τελευτῆς ἀπεί- 
ρατον γενέσϑαι τῶν ἀφροδισίων. τὴν οὖν Κυβέλην 
εἰς ἀκμὴν ἡλικίας ἐλθοῦσαν ἀγαπῆσαι τῶν ἐγχωρίων 15 
τινὰ νεανίσκον τὸν προσαγορευόμενον μὲν Ἄττιν, 

ὕστερον δ᾽ ἐπικιληϑέντα Πάπαν᾽ συνελθοῦσαν δ᾽ εἰς 
ὁμιλίαν αὐτῷ λάϑρᾳ καὶ γενομένην ἔγκυον ἐπιγνω- 
σϑῆναι κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν ὑπὸ τῶν γονέων. 

89 διόπερ ἀναχϑείδης αὐτῆς εἰς τὰ βασίλεια, καὶ τοῦ so 

πατρὸς τὸ μὲν πρῶτον ὡς παρϑένον προσδεξαμένου, 
μετὰ δὲ ταῦτα γνόντος τὴν φϑοράν, καὶ τάρ τε 
τροφοὺς καὶ τὸν “Ἄττιν ἀνελόντος καὶ τὰ σώματα 
ἐκρίψαντος ἄταφα, φασὶ τὴν Κυβέλην διὰ τὴν πρὸς 
τὸ μειράκιον φιλοστοργίαν καὶ τὴν ἐπὶ ταῖς τροφοῖς 25 
λύπην ἐμμανῆ γενομένην εἰς τὴν χώραν ἐχπηδῆσαι. 
καὶ ταύτην μὲν ὀλολύξουσαν καὶ τυμπανίξουσδαν 

eo 

οι 

i» 

2 καϑηγήσασθϑαι D 15 ἡλικίας] ἀφροδισίων CF 
17 δὲ κληϑέντα CF 19 κατὰ τοῦτον] κατ᾽ αὐτὸν D. 
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μόνην ἐπιέναι πᾶσαν χώραν, λελυμένην τὰς τρίχας, 
τὸν δὲ Μαρσύαν ἐλεοῦντα τὸ πάϑος ἑχουσίως αὐτῇ 
συνακολουϑεῖν καὶ συμπλανᾶσϑαι διὰ τὴν προῦπάρ- 
χουσαν φιλίαν. παραγενομένους δ᾽ αὐτοὺς πρὸς 2 

5 Διόνυσον εἰς τὴν Νῦσαν καταλαβεῖν τὸν AmóAAo 
τυγχάνοντα μεγάλης ἀποδοχῆς διὰ τὴν κιϑάραν, ἣν 

Ἑρμῆν εὑρεῖν φασιν, ᾿Απόλλωνα δὲ πρῶτον αὐτῇ 
κατὰ τρόπον χρῆσϑαι" ἐρίξοντος δὲ τοῦ Μαρσύου 

πρὸς τὸν ᾿“πόλλω περὶ τῆς τέχνης, καὶ τῶν Νυσαίων 
10 ἀποδειχϑέντων δικαστῶν, τὸν μὲν ᾿Δ4πόλλωνα πρῶ- 

228 tov κιϑαρίσαι ψιλήν, τὸν δὲ Μαρσύαν ἐπιβαλόντα 
τοῖς αὐλοῖς καταπλῆξαι τὰς ἀκοὰς τῷ ξενίξοντι, καὶ 

διὰ τὴν εὐμέλειαν δόξαι πολὺ προέχειν τοῦ προηγωνι-. 
σμένου. συντεθειμένων δ᾽ αὐτῶν παρ᾽ ἄλληλα τοῖς 

15 δικασταῖς ἐπιδείκνυσθαι τὴν τέχνην, τὸν μὲν ᾿4πόλ- 
λωνά φασιν ἐπιβαλεῖν τὸ δεύτερον ἁρμόττουσαν τῷ 
μέλει τῆς κιϑάρας ὁδήν, καϑ’ ἣν ὑπερβαλέσϑαι τὴν 
προὐπάρξασαν τῶν αὐλῶν ἀποδοχήν᾽ τὸν δὲ πρό- 
τερον ἀγανακτήσαντα διδάσκειν τοὺς ἀκροατὰς ὅτι 

:0 παρὰ πᾶν τὸ δίκαιον αὐτὸς ἐλαττοῦται" δεῖν γὰρ 

γίνεσϑαι τέχνης σύγκρισιν, οὐ φωνῆς, x«9' ἣν 
προδήχει τὴν ἁρμονίαν καὶ τὸ μέλος ἐξετάξεσϑαι 
τῆς κιϑάρας καὶ τῶν αὐλῶν' καὶ πρὸς τούτοις ἄδι- 

κον εἶναι δύο τέχνας ἅμα πρὸς μέαν συγκρίνεσϑαι. 
88 τὸν δὲ ᾿“πόλλω μυϑολογοῦσιν εἰπεῖν ὡς οὐδὲν αὐὖ- 

τὸν πλεονεκτοέη" καὶ γὰρ τὸν Μαρσύαν τὸ παρα- 
πλήσιον αὐτῷ ποιεῖν, εἰς τοὺς αὐλοὺς ἐμφυσῶντα" 

1 καταλελυμένην Il 8. παρακολουθεῖν II 18 ἐμμέ- 
λειαν Reiske 11 ὑπερβάλλεσθαι D. 230 παρ ἅπαν D 
28 αὐλῶν] αὐτῶν αὐλῶν 25 αὐτὸς Il. 

e 
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δεῖν οὖν ἢ τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἴσην ἀμφοτέροις 
δίδοσϑαι τῆς κράσεως, ἢ μηδέτερον τῷ στόματι 
διαγωνιξόμενον διὰ μόνων τῶν χειρῶν ἐνδείκνυσϑαι 

τὴν ἰδίαν τέχνην. ἐπικρινάντων δὲ τῶν ἀκροατῶν 
τὸν ᾿ἡπόλλω δικαιότερα λέγειν, συγκρυιϑῆναι πάλιν 5 
τὰς τέχνας, καὶ τὸν μὲν Μαρσύαν λειφϑῆναι, τὸν 
δ᾽ ᾿Δπόλλω διὰ τὴν ἔριν πικρότερον χρησάμενον 
ἐκδεῖραι ξῶντα τὸν ἡττηϑέντα. ταχὺ δὲ μεταμελη- 
ϑέντα καὶ βαρέως ἐπὶ τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ πραχϑεῖσιν 
ἐνέγκαντα τῆς κιϑάρας ἐκρῆξαι τὰρ χορδὰς καὶ τὴν 10 

εὑρημένην ἁρμονίαν ἀφανέσαι. ταύτης δ᾽ ὕστερον 
Μούσας μὲν ἀνευρεῖν τὴν μέσην, Aívov δὲ τὴν 
λέχανον, Ὀρφέα δὲ καὶ Θαμύραν ὑπάτην καὶ παρυ- 
πάτην. τὸν δ᾽ ᾿Απόλλω φασὶν sig τὸ ἄντρον τοῦ 
ΔΙιονύδου τήν τε κιϑάραν καὶ τοὺς αὐλοὺς ἀναϑέντα, 15 

καὶ τῆς Κυβέλης ἐρασϑέντα, συμπλανηϑῆναι ταύτῃ 
μέχρι τῶν Ὑπερβορέων. κατὰ δὲ τὴν Φρυγίαν ἐμ- 
πεσούσης vócov tolg ἀνθρώποις καὶ τῆς γῆς ἀκάρ- 
που γενομένης, ἐπερωτησάντων τῶν ἀτυχούντων τὸν 
ϑεὸν περὶ τῆς τῶν κακῶν ἀπαλλαγῆς προστάξαι 30 
φασὶν αὐτοῖς ϑάψαι τὸ άττιδος σῶμα καὶ τιμᾶν τὴν 

Κυβέλην ὡς ϑεόν. διόπερ τοὺς Φρύγας ἠφανισμένου 

τοῦ σώματος διὰ τὸν χρόνον εἴδωλον κατασκευάσαι 

τοῦ μειρακίου, πρὸς ᾧ ϑρηνοῦντας ταῖς οἰκείαις 
τιμαῖς τοῦ πάϑους ἐξιλάσκεσϑαι τὴν τοῦ παρανο- 36 

1 ἴσην om. II 2 κράσεως Ἐϊομοίδας, κρίσεως libri, 
χρήσεως 688. Α τέχνην] χρείαν II 6 αρσύαν]Ὑ πάλιν 
add. D! 13 Θάμυριν Il; τὴν add. Eich. 16 ταύτῃ] 
αὐτῇ D (et Eus. pr. ev. II 2, 44) 19 τῶν ἀτυχούντων 
τὸν ϑεὸν Dindorf, τὸν ϑεὸν ἀτυχούντων D, τὸν ϑεὸν vulg. 
28 διὰ τὸν χρ. ἦφ. τοῦ σώματος vulg. 
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μηϑέντος μῆνιν" ὅπερ μέχρι τοῦ xo«9' ἡμᾶς βίου 
ποιοῦντας αὐτοὺς διατελεῖν. τῆς δὲ Κυβέλης τὸ 8 

παλαιὸν βωμοὺς ἱδρυσαμένους ϑυσίας ἐπιτελεῖν κατ᾽ 

ἔτος" ὕστερον δ᾽ ἐν Πισινοῦντι τῆς Φρυγίας κατα- 

5 σχευάσαι νεὼν πολυτελῆ καὶ τιμὰς καὶ ϑυσίας 

καταδεῖξαι μεγαλοπρεπεστάτας, Μίδου τοῦ βασιλέως 
εἰς ταῦτα συμφιλοκαλήσαντος" τῷ δ᾽ ἀγάλματι τῆς 
ϑεοῦ παραστῆσαι παρδάλεις καὶ λέοντας διὰ τὸ δὸ- 

999 κεῖν ὑπὸ τούτων πρῶτον τραφῆναι. περὶ μὲν οὖν 
10 μητρὸς ϑεῶν τοιαῦτα μυϑολογεῖται παρά τὸ τοῖς 

Φρυξὶ καὶ τοῖς ᾿Δτλαντίοις volg παρὰ τὸν ὠκεανὸν 
οἰκοῦσιν. 

Μετὰ δὲ τὴν Ὑπερίονος τελευτὴν μυϑολογοῦσι 60 
τοὺς υἱοὺς τοῦ Οὐρανοῦ διελέσθαι τὴν βασιλείαν, 

15 ὧν ὑπάρχειν ἐπιφανεστάτους Ἄτλαντα καὶ Κρόνον. 
τούτων δὲ τὸν μὲν Ἄτλαντα λαχεῖν τοὺς παρὰ τὸν 
ὠχεανὸν τόπους. καὶ τούς τὲ λαοὺς ᾿Ατλαντίους 

ὀνομάσαι καὶ τὸ μέγιστον τῶν κατὰ τὴν χώραν ὀρῶν 
ὁμοίως "άτλαντα προσαγορεῦσαι. φασὶ δ᾽ αὐτὸν τὰ 2 

30 περὶ τὴν ἀστρολογίαν ἐξακριβῶσαι καὶ τὸν σφαιρι- 

κὸν λόγον εἰς ἀνθρώπους πρῶτον ἐξενεγκεῖμ᾽ ἀφ’ 
ἧς αἰτέας δόξαι τὸν σύμπαντα κόσμον ἐπὶ τῶν 
'άτλαντορ ὥμων ὀχεῖσϑαι, τοῦ μύϑου τὴν τῆς σφαίρας 
εὕρεσιν καὶ καταγραφὴν αἰνιττομένου. γενέσϑαι δ᾽ 

8 αὐτῷ πλείους υἱούς, ὧν ἕνα διενεγκεῖν εὐσεβείᾳ 
καὶ τῇ πρὸς τοὺς ἀρχομένους δικαιοσύνῃ καὶ ἰφιλαν- 

ϑρωπίᾳ, τὸν προσαγορευόμενον “Ἑσπερον. τοῦτον 8 

8 ἰδρυσαμένης vulg. 6 μεγαλοπρεπεστέρας Ὁ Μήδου 
codices 9 πρώτως CF 11 τοῖς παρὰ] κατὰ D 16 παρὰ] 
περὶ D 19 προσαγορεύεσϑαι D 24 διαγραφὴν C. 
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δ᾽ ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ άτλαντος ὄρους ἀναβαίνοντα 
καὶ τὰς τῶν ἄστρων παρατηρήδεις ποιούμενον ἐξαέ- 
φνης ὑπὸ πνευμάτων συναρπαγέντα μεγάλων ἄφαν- 
τον γενέσθαι" διὰ δὲ τὴν ἀρετὴν αὐτοῦ τὸ πάϑος 
τὰ πλήϑη ἐλεήσαντα τιμὰς ἀθανάτους ἀπονεῖμαι καὶ δ 

τὸν ἐπιφανέστατον τῶν κατὰ τὸν οὐρανὸν ἀστέ- 
4 ρῶν ὁμωνύμως ἐκείνῳ προσαγορεῦσαι. ὑπάρξαι δ᾽ 
"Ἄτλαντι καὶ θυγατέρας ἕπτά, τὰς κοινῶς μὲν ἀπὸ 
τοῦ πατρὸς καλουμένας ᾿Ατλαντίδας, ἰδίᾳ δ᾽ ἑκάστην 

ὀνομαξομένην Μαῖαν, ᾿Ηλέκτραν, Ταὐγέτην, Στερό- 10 
zqv, Μερόπην, AAxvóvqv, καὶ τελευταίαν Κελαινώ. 
ταύτας δὲ μιγείσας τοῖς ἐπιφανεστάτοις ἥρωσι καὶ 

ϑεοῖς ἀρχηγοὺς καταστῆναι τοῦ [πλείστου] γένους 
τῶν ἀνθρώπων, τεκούσας τοὺς δι’ ἀρετὴν ϑεοὺς καὶ 
ἥρωας ὀνομασϑέντας, οἷον τὴν πρεσβυτάτην Μαῖαν 15 
Zi μιγεῖσαν Ἑρμῆν τεκνῶσαι, πολλῶν εὑρετὴν ysvó- 

μενον τοῖς ἀνθρώποις" παραπλησίως δὲ καὶ τὰς 
ἄλλας ᾿Δτλαντίδας γεννῆσαι παῖδας ἐπιφανεῖς, ὧν 
τοὺς μὲν ἐθνῶν, τοὺς δὲ πόλεων γενέσϑαι κτίσταο. 

ὅ διόπερ οὐ μόνον παρ᾽ ἐνίοις τῶν βαρβάρων, ἀλλὰ 90 
καὶ παρὰ τοῖς Ἕλλησι τοὺς πλείστους τῶν ἀρχαιο- 
τάτων ἡρώων εἰς ταύτας ἀναφέρειν τὸ γένος. ὑπάρ- 

ξαι δ᾽ αὐτὰς καὶ σώφρονας διαφερόντως, καὶ μετὰ 
τὴν τελευτὴν τυχεῖν ἀϑανάτου τιμῆς παρ᾽ ἀνθρώποις 
[καὶ] καϑιδρυϑείσας ἐν τῷ κόσμῳ καὶ τῇ τῶν IlAa- 
ἄδων προσηγορίᾳ περιληφϑείσας. ἐκλήϑησαν δὲ αἱ 

4 τὸ] τοῦτο τὸ D 9 τοῦ om. D 10 ἀστεροπὴν II 
12 εὐφυεστάτοις II (et Eus. pr. ev. II 2, 46) 18 πλεί- 
στου om. DF 26 καὶ del Dind. πλιάδων D 26 αἴ 
add. Reiske. 
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"vAevr(ósg καὶ νύμφαι διὰ τὸ τοὺς ἐγχωρίους 

κοινῇ τὰς γνναῖκας νύμφας προδαγορεύειν. 

Κρόνον δὲ μυϑολογοῦσιν, ἀδελφὸν μὲν "άτλαν- 61 
τος ὄντα, διαφέροντα δ᾽ ἀσεβείᾳ καὶ πλεονεξίᾳ, γῆ- 

ὅμαι τὴν ἀδελφὴν Ῥέαν, ἐξ ἧς γεννῆσαι Ζία τὸν 
230 Ὀλύμπιον ὕστερον ἐπικληϑέντα. γεγονέναι δὲ καὶ 

ἕτερον Δία, τὸν ἀδελφὸν μὲν Οὐρανοῦ, τῆς δὲ 
Κρήτης βασιλεύσαντα, τῇ δόξῃ πολὺ λειπόμενον τοῦ 
μεταγενεστέρου. τοῦτον μὲν οὖν βασιλεῦσαι τοῦ 

το:σύμπαντος κόσμου, τὸν δὲ προγενέστερον, δυναστεύ- 
ovt« τῆς προειρημένης νήσου, δέκα παῖδας γεννῆσαι 

τοὺς ὀνομασϑένταρς Κούρητας᾽ προσαγορεῦσαι δὲ καὶ 
τὴν νῆσον ἀπὸ τῆς γυναικὸς ᾿Ιδαίαν, ἐν 1) καὶ 
τελευτήσαντα ταφῆναι, δεικνυμένου τοῦ τὴν ταφὴν 

15 δεξαμένου τόπου μέχρι τῶν καϑ᾽ ἡμᾶς χρόνων. οὐ 
μὴν οἵ γε Κρῆτες ὁμολογούμενα τούτοις μυϑολο- 
γοῦσι, περὶ ὧν ἡμεῖς ἐν τοῖς περὶ Κρήτης τὰ κατὰ 
μέρος ἀναγράψομεν δυναστεῦσαι δέ φασι τὸν Κρό- 
vov κατὰ Σικελίαν καὶ Διβύην, ἔτι δὲ τὴν Ἰταλίαν, 

:) xul τὸ σύνολον ἐν τοῖς πρὸς ἑσπέραν τόποις συστή- 

ὄασϑαι τὴν βασιλείαν᾽ παρὰ πᾶσι δὲ φρουραῖς δια-. 
κατέχειν τὰς ἀκροπόλεις καὶ τοὺς ὀχυροὺς τῶν τόπων 

[τούτων] ἀφ᾽ οὗ δὴ μέχρι τοῦ νῦν χρόνου κατά 
τε τὴν Σικελίαν καὶ τὰ πρὸς ἑσπέραν νεύοντα μέρη 

25 πολλοὺς τῶν ὑψηλῶν τόπων ἀπ᾽ ἐκείνου Κρόνια 

προσαγορεύεσθαι. Κρόνου 0$ γενόμενον υἱὸν Za 4 
τὸν ἐναντίον τῷ πατρὶ βίον ξηλῶσαι, καὶ παρεχό- 
μενον ἑαυτὸν πᾶσιν ἐπιεικῆ καὶ φιλάνθρωπον ὑπὸ 

t) 

e 

1 καὶ] καὶ oí II 16 μυϑολογοῦσι) ἱστοροῦσι Il 
17 κρητῶν 22 ἐσχυροὺς D 2428 τούτων del. Dind. 
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τοῦ πλήϑους πατέρα προδσαγορευϑῆναι. διαδέξασθαε 
δ᾽ αὐτόν φασι τὴν βασιλείαν οἱ μὲν ἑχουσίως τοῦ 
πατρὸς παραχωρήσαντος, oí δ᾽ ὑπὸ τῶν ὄχλων αἴρε-- 
ϑέντα διὰ τὸ μῖσος τὸ πρὸς τὸν πατέρα᾽ ἐπιστρα- 
τεύσαντος δ᾽ ἐπ᾽ αὐτὸν τοῦ Κρόνου μετὰ τῶν Τιτά- 
vov κρατῆσαι τῇ μάχῃ τὸν 4έα, καὶ κύριον γενόμενον 
τῶν ὕλων ἐπελθεῖν ἅπασαν τὴν οἰκουμένην, εὐδρ- 
γετοῦντα τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων. διενεγκεῖν δ᾽ 
αὐτὸν καὶ σώματος ῥώμῃ καὶ ταῖς ἄλλαις ἁπάσαις 
ἀρεταῖς, καὶ διὰ τοῦτο ταχὺ κύριον γενέσθαι τοῦ 10 
σύμπαντος κόσμου. καθόλου δ᾽ αὐτὸν τὴν ἅπασαν 
σχουδὴν ἔχειν εἰς κόλασιν μὲν τῶν ἀσεβῶν καὶ 
πονηρῶν, εὐεργεσίαν δὲ τῶν ὄχλων. ἀνϑ᾽ ὧν μετὰ 
τὴν ἐξ ἀνθρώπων μετάστασιν ὀνομασϑῆναι μὲν Ζῆνα 
διὰ τὸ δοκεῖν τοῦ καλῶς ξῆν αἴτιον γενέσθαι τοῖς 15 

ἀνθρώποις, καθιδρυϑῆναι δ᾽ ἐν τῷ κόσμῳ τῇ τῶν 
εὖ παϑόντων τιμῇ, πάντων προϑύμως ἀναγορευόν- 
τῶν ϑεὸν καὶ κύριον εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ σύμπαντος 
κόσμου. τῶν μὲν οὖν παρὰ τοῖς ᾿Δτλαντίοις ϑεολο- 
γουμένων τὰ κεφάλαια ταῦτ᾽ ἔστιν. 30 

62 Ἡμεῖς δ᾽ ἐπεὶ προειρήκαμεν ἐν τοῖς Αἰγυπτια- 

κοῖς περὶ τῆς τοῦ “Ιηιονύδου γενέδεως καὶ τῶν Ox 
αὐτοῦ πραχϑέντων ἀκολούϑως ταῖς ἐγχωρίοις ἴστο- 
ρίαις, οἰκεῖον εἶναι διαλαμβάνομεν προσϑεῖναι τὰ 
μυϑολογούμενα περὶ τοῦ ϑεοῦ τούτου παρὰ τοῖς 95 

4 Ἕλλησι. τῶν δὲ παλαιῶν μυϑογράφων καὶ ποιητῶν 
περὶ Ζονύσου γεγραφότων ἀλλήλοις ἀσύμφωνα καὶ 

πολλοὺς καὶ τερατώδεις λόγους καταβεβλημένων, 231 

φι 

e 

i-r) 

, 2 φασὶ om. CF éxovrog II (et Eus. pr. ev. II 2, 49) 
18 ὄχλων] ἀγαθῶν Eus. l. c. 19 μυϑολογουμένων D 
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δυσχερές ἐστιν ὑπὲρ τῆς γενέσεως τοῦ ϑεοῦ τούτον 
καὶ τῶν πράξεων καθαρῶς εἰπεῖν. οἵ μὲν γὰρ ἕνα 
Διόνυσον, oí δὲ τρεῖς γεγονέναι παραδεδώκασιν, 
εἰσὶ δ᾽ οἱ γένεσιν μὲν τούτου ἀνθρωπόμορφον μὴ 

5 γεγονέναι τὸ παράπαν ἀποφαινόμενοι, τὴν ó3 τοῦ 
οἴνου δόσιν Διόνυδον εἶναι νομίζοντες. διόπερ ἡμεῖς 
τῶν παρ᾽ ἑκάστοις λεγομένων τὰ κεφάλαια πειρασό- 

. μεϑα συντόμως ἐπιδραμεῖν. 

Οἱ τοίνυν φυσιολογοῦντες περὶ τοῦ ϑεοῦ τού- 
10 rov καὶ τὸν ἀπὸ τῆς ἀμπέλου καρπὸν Ζιόνυσον 

ὀνομάξοντές φαδι τὴν γῆν αὐτομάτως μετὰ τῶν ἄλ- 

λων φυτῶν ἐνεγκεῖν τὴν ἄμπελον, ἀλλ᾽ οὐκ ἐξ ἀρχῆς 
ὑπό τινος εὑρετοῦ φυτευθῆναι. τεκμήριον δ᾽ εἶναι 
τούτου τὸ μέχρι τοῦ νῦν ἐν πολλοῖς τόποις ἀγρίας 

15 ἀμπέλους φύεσϑαι, καὶ καρποφορεῖν αὐτὰς παρα- 
πλησίως ταῖς ὑπὸ τῆς ἀνθρωπίνης ἐμπειρίας χει- 

ρουργουμέναις. διμήτορα δὲ τὸν Διόνυσον ὑπὸ τῶν 
παλαιῶν ὠνομάσϑαι, μιᾶς μὲν καὶ πρώτης γενέσεως 
ἀριθμουμένης ὅταν τὸ φυτὸν εἰς τὴν γῆν τεϑὲν 

20 λαμβάνῃ τὴν αὔξησιν, δευτέρας δ᾽ ὅταν βρίϑῃ καὶ 
τοὺς βότρυς πεπαίνῃ, ὥστε τὴν μὲν ἐκ γῆς, τὴν 
δ᾽ ἐκ τῆς ἀμπέλου γένεσιν τοῦ ϑεοῦ νομίξεσϑαι. 
παραδεδωκότων δὲ τῶν μυϑογράφων καὶ τρίτην 
γένεσιν, xa9' ἥν φασι τὸν ϑεὸν ἐκ Διὸς καὶ Ζ]ήμη- 

3$ τρὸς τεχνωϑέντα διασπασϑῆναι μὲν ὑπὸ τῶν γηγε- 
νῶν καὶ καϑεψηϑθῆναι, πάλιν δ᾽ ὑπὸ τῆς 4ήμητρος 
τῶν μελῶν συναρμοσθϑέντων ἐξ ἀρχῆς νέον γεννη- 

2 καθαρῶς om. CF 4 μὴ] μῆτε 5 pod A b ἀπο- 
φαίνονται D 12 xd τὴν À τὸν om. vulg. 
20 βοίθη} καρποφορῇ 92 ΠΑΤΈΡΩΝ D 27 γενη- 
97vei vulg. 

eo 

ὃ» 
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ϑῆναι, εἰς φυσικάς τινας αἰτίας μετάγουσι τοὺς 

τοιούτους λόγους. Διὸς μὲν γὰρ καὶ “ήμητρος αὐτὸν 
λέγεσθαι διὰ τὸ τὴν ἄμπελον ἔκ τε γῆς καὶ ὄμβρων 
λαμβάνουσαν τὴν αὔξησιν καρποφορεῖν τὸν ἐκ τοῦ 
βότρυος ἀποθϑλιβόμενον οἶνον᾽ τὸ δ᾽ ὑπὸ τῶν γηγε- 5 
νῶν νέον ὄντα διασπασθῆναι δηλοῦν τὴν ὑπὸ τῶν 
γεωργῶν συγκομιδὴν τῶν καρπῶν, ἰδιὰ τὸ τοὺς 

ἀνθρώπους τὴν γῆν “Ζ΄ήμητραν νομίξειν"] τὴν δὲ 
καϑέψησιν τῶν μελῶν μεμυϑοποιῆσϑαι διὰ τὸ τοὺς 
πλείστους ἕψειν τὸν οἷνον καὶ μίσγοντας εὐωδεστέ- 10 

ραν αὐτοῦ καὶ βελτίονα τὴν φύσιν κατασκευάξεοιν. 
τὸ δὲ τὰ ὑπὸ τῶν γηγενῶν λυμανϑέντα τῶν μελῶν 
ἁρμοσϑέντα πάλιν ἐπὶ τὴν προγεγενημένην φύσιν 
ἀποκαϑίστασϑαι παρεμφαίνειν ὅτι πάλιν ἡ γῆ τὴν 

τρυγηϑεῖσαν ἄμπελον καὶ τμηϑεῖσαν ταῖς κατ᾽ ἔτος 18 
ὥραις εἰς τὴν προὐὔὐπάρξασαν ἐν τῷ καρποφορεῖν 
ἀκμὴν ἀποχαϑίστησι. καϑόλου γὰρ ὑπὸ τῶν ἀρ- 

χαίων ποιητῶν καὶ μυϑογράφων τὴν Ζήμητραν γῆν 
μητέρα προσαγορεύεσϑαι. σύμφωνα δὲ τούτοις εἶναι 
τά τε δηλούμενα διὰ τῶν Ὀρφικῶν ποιημάτων καὶ 30 
τὰ παρεισαγόμενα κατὰ τὰς τελετάς, περὶ ὧν οὐ 
ϑέμις τοῖς ἀμυήτοις ἱστορεῖν τὰ κατὰ μέρος. δμοίως 

δὲ καὶ τὴν ἐκ Σεμέλης γένεσιν εἰς φυσικὰς ἀρχὰς 
ἀνάγουσιν, ἀποφαινόμενοι Θυώνην ὑπὸ τῶν ἀρχαίων 

τὴν γῆν ὠνομάσϑαι, καὶ τεϑεῖσϑαι τὴν προσηγορίαν 252 
[καὶ] Σεμέλην μὲν ἀπὸ τοῦ σεμνὴν εἶναι τῆς ϑεοῦ 36 

1 ἀνάγουσι II 8 τεῦ τῆς Ὁ ὄμβρου CF 1 διὰ — 
νομίξειν del. Reiske 10 καὶ μέσγοντας om. II 11 κατα- 
σκευάξοντας Il] 192 τὸ δὲ τὰ Dindorf, τὰ δ᾽ libr 14 πά- 
Aw ὅτι vulg.; πάλιν del Dind. 25 τὴν πρ.] διττὴν amo. 
Wurm 826 καὶ del. Eich. TRUE! 
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ταύτης τὴν ἐπιμέλειαν καὶ τιμήν, Θυώνην δ᾽ ἀπὸ 
τῶν ϑυομένων αὐτῇ ϑυσιῶν καὶ ϑυηλῶν. δὶς δ᾽ 10 
αὐτοῦ τὴν γένεσιν ἐκ zig παραδεδόσϑαι διὰ τὸ 

δοκεῖν μετὰ τῶν ἄλλων ἐν τῷ κατὰ τὸν Ζευκαλίωνα 
5 κατακλυσμῷ φϑαρῆναι καὶ τούτους τοὺς καρπούς, 
καὶ μετὰ τὴν ἐπομβρίαν πάλιν ἀναφύντων ὡσπερεὶ 
δευτέραν ἐπιφάνειαν ταύτην ὑπάρξαι τοῦ ϑεοῦ παρ᾽ 
ἀνθρώποις, καϑ'᾿ ἣν ἐκ τοῦ Διὸς μηροῦ γενέσϑαι 
πάλιν τὸν ϑεὸν [τοῦτον] μεμυϑοποιῆσϑαι. οἱ μὲν 

ιὸ οὖν τὴν χρείαν καὶ δύναμιν τοῦ κατὰ τὸν οἶνον 

εὑρήματος ἀποφαινόμενοι Ζ΄ιόνυσον ὑπάρχειν τοι- 
«Uva περὶ αὐτοῦ μυϑολογοῦσι. τῶν δὲ μυϑογρά- 63 
φωῶων οἱ σωματοειδῆ τὸν ϑεὸν παρεισάγοντες τὴν 

μὲν εὕρεσιν τῆς ἀμπέλου καὶ φυτείαν καὶ πᾶσαν 
ιό τὴν περὶ τὸν οἷνον πραγματείαν συμφώνως αὐτῷ 

προσάπτουσι, περὶ δὲ τοῦ πλείους γεγονέναι Z4io- 
νύσους ἀμφισβητοῦσιν. ἔνιοι μὲν γὰρ ἕνα καὶ τὸν 2 
αὐτὸν ἀποφαίνονται γενέσϑαι τόν τε καταδείξαντα 
τὰ κατὰ τὰς οἰνοποιίας καὶ συγκομιδὰς τῶν ξυλί- 

48. νῶν καλουμένων καρπῶν καὶ τὸν στρατευσάμενον 

ἐπὶ πᾶσαν τὴν οἰχουμένην, ἔτι δὲ τὸν τὰ μυστήρια 
καὶ τελετὰς καὶ βακχείας εἰδηγησάμενον" ἔνιοι δέ, 
καϑάπερ προεῖπον, τρεῖς ὑποστησάμενοι γεγονέναι 
κατὰ διεστηκότας χρόνους. ἑκάστῳ προσάπτουσιν 

45 ἰδίας πράξεις" καί φασι τὸν μὲν ἀρχαιότατον Ἰνδὸν 8 
γεγονέναι, καὶ τῆς χώρας αὐτομάτως διὰ τὴν εὐ- 
κρασίαν φερούσης πολλὴν ἄμπελον πρῶτον τοῦτον 
ἀποθϑλῖψαι βότρυας καὶ τὴν χρείαν τῆς περὶ τὸν 

2 φυομένων Ὁ 8 παραδίδοσθαι D 9 τοῦτον om. CD. 
D10DORUS8 I. 24 
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οἶνον φύσεως ἐπινοῆσαι, ὁμοίως δὲ καὶ τῶν σύκων 
καὶ τῶν ἄλλων ἀκροδρύων τὴν καϑήκουσαν ἐπιμέ- 

λειαν ποιήσασϑαι, καὶ καϑόλου τὰ πρὸς τὴν συγκο- 
μιδὴν καὶ παράϑεσιν τούτων τῶν καρπῶν ἐπινοῆσαι. 
τὸν αὐτὸν δὲ καὶ καταπώγωνα λέγουσι γενέσϑαι 
διὰ τὸ τοῖς ᾿Ινδοῖς νόμιμον εἶναι μέχρι τῆς τελευτῆς 

4 ἐπιμελῶς ὑποτρέφειν τοὺς πώγωνας. τὸν δ᾽ οὖν 
Διόνυσον ἐπελθόντα μετὰ στρατοπέδου πᾶσαν τὴν 
οἰκουμένην διδάξαι τήν τὲ φυτείαν τῆς ἀμπέλου 
καὶ τὴν ἐν ταῖς ληνοῖς ἀπόϑλιψιν τῶν βοτρύων: 10 

ἀφ᾽ οὗ Δηναῖον αὐτὸν ὀνομασϑῆναι. ὁμοίως δὲ 
καὶ τῶν ἄλλων εὑρημάτων μεταδόντα πᾶσι τυχεῖν 
αὐτὸν μετὰ τὴν ἐξ ἀνθρώπων μετάστασιν ἀϑανάτου 
τιμῆς παρὰ τοῖς εὖ παϑοῦσιν. δείκνυσϑαι δὲ παρ’ 
Ἰνδοῖς μέχρι τοῦ νῦν τόν τε τόπον ἐν ᾧ συνέβη 16 
γενέσϑαι τὸν ϑεὸν καὶ προσηγορίας πόλεων ἀπ᾽ 
αὐτοῦ; κατὰ τὴν τῶν ἐγχωρίων διάλεκτον" καὶ πολλὰ 
ἕτερα διαμένειν ἀξιόλογα τεκμήρια τῆς παρ᾽ ἸΙνδοῖς 

64 γενέσεως, περὶ ὧν μακρὸν ἂν εἴη γράφειν. δεύτε- 
οον δὲ μυϑολογοῦσι γενέσϑαι Διόνυσον ἐκ. Διὸς so 

καὶ Φερσεφόνης, ὡς δέ τινες, ἐκ Ζήμητρος. τοῦτον 
δὲ παρεισάγουσι πρῶτον βοῦς ox ἄροτρον ξεῦξαι, 
τὸ πρὸ τοῦ ταῖς xsQol τῶν ἀνθρώπων τὴν γῆν 

κατεργαξζομένων. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα φιλοτέχνως 588 
ἐπινοῆσαι τῶν πρὸς τὴν γεωργίαν χρησίμων, δι᾽ 36 

οι 

Q 

1 τῶν Dindorf, τὴν τῶν libri 2 τῶν] τὴν τῶν C 
ἐπιμέλειαν Dindorf, ἐπιμέλειαν καὶ παράδοξον παράδοσιν D, 
ἐπιμέλειαν καὶ παράδοσιν 11 4 καὶ παράϑεσιν add. 
ind. ἐπινοῆσαι) διὸ καὶ ληναῖον ὀνομασθῆναι add. co- 

dices ὅ γενέσϑαι om. II 16 ἀπ᾽ Dindorf, ὑπ᾽ codices 
20 γενέσθαι om. D 923 τοῦ] τούτου D 
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ὧν ἀπολυϑῆναι τοὺς ὄχλους τῆς πολλῆς κακοπα- 
ϑείας᾽" ἀνθ᾽ ὧν τοὺς εὖ παϑόντας ἀπονεῖμαι τιμὰς 3 

ἰσοϑέους αὐτῷ καὶ ϑυσίας, προϑύμως ἁπάντων ἀν- 

ϑρώπων διὰ τὸ μέγεϑος τῆς εὐεργεσίας ἀπονειμάν- 
ὅτων τὴν ἀθανασίαν. παράσημον δ᾽ αὐτῷ ποιῆσαι 
κέρατα τοὺς καταδκευάξοντας τὰς γραφὰς ἢ τοὺς 

ἀνδριάντας, ἅμα μὲν δηλοῦντας érégav Ζ]ιονύσου 
φύσιν, ἅμα δὲ ἀπὸ τῆς περὶ τὸ ἄροτρον εὑρέσεως 

ἐμφαίνοντας τὸ μέγεϑος τῆς ἐπινοηϑείσης τοῖς γε- 
10 ὠὡργοῖς εὐχρηστίας. τρίτον δὲ γενέσϑαι Διόνυσόν 

φασιν ἐν Θήβαις ταῖς Βοιωτίαις ἐκ Ζιὸς καὶ Σεμέ- 
λης τῆς Κάδμου. μυϑολογοῦσι γὰρ ἐρασϑέντα 41ὲἰα 
μιγῆναι πλεονάκις αὐτῇ διὰ τὸ κάλλος, τὴν δ᾽ Ἥραν 

ξηλοτυποῦσαν καὶ βουλομένην τιμωρίᾳ περιβαλεῖν 
15 τὴν ἄνϑρωπον, ὁμοιωϑῆναι μέν τινι τῶν ἀποδοχῆς 
τυγχανουσῶν παρ᾽ αὐτῇ γυναικῶν, παρακρούδασϑαι 

ὃὲ τὴν Σεμέλην εἰπεῖν γὰρ πρὸς αὐτὴν ὅτι καϑῆ- 
xov ἦν τὸν 4x μετὰ τῆς αὐτῆς ἐπιφανείας vs καὶ 

τιμῆς ποιεῖσϑαι τὴν ὁμιλίαν ἧπερ χρᾶται κατὰ τὴν 
20 πρὸς τὴν Ἥραν συμπεριφοράν. διὸ καὶ τὸν μὲν 

Ζία, τῆς Σεμέλης ἀξιούδσης τυγχάνειν τῶν ἴσων 

Ἥρᾳ τιμῶν, παραγενέσϑαι μετὰ βροντῶν καὶ κεραυ- 
νῶν, τὴν δὲ Σεμέλην οὐχ ὑπομείνασαν τὸ μέγεϑος 
τῆς περιστάσεως τελευτῆσαι καὶ τὸ βρέφος ἐχτρῶδαι 

85 πρὸ τοῦ καϑήκοντος χρόνου. καὶ τοῦτο μὲν τὸν 
Ζία ταχέως εἰς τὸν ἑαυτοῦ μηρὸν ἐγκρύψαι᾽ μετὰ 
δὲ ταῦτα τοῦ κατὰ φύσιν τῆς γενέσεως χρόνου τὴν 

7 ἑτέρου ΟΕ 10 γενέσθαι] λέγεσθαι Ὁ 15 ὡμοιω- 
ϑῆναι vulg. 16 αὐτῆς CF 18 αὐτῆς om. CF 21 τὴν 
om. CF. 

94* 
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τελείαν αὔξησιν ποιήσαντος ἀπενεγκεῖν τὸ βρέφος 

εἰς Νῦσαν τῆς ᾿Δραβίας. ἐνταῦϑα δ᾽ ὑπὸ νυμφῶν 

τραφέντα τὸν παῖδα προσαγορευϑῆναι μὲν ἀπὸ τοῦ 
πατρὸς καὶ τοῦ τόπου “Ζ]ιόνυσον, γενόμενον δὲ τῷ 
κάλλει διάφορον τὸ μὲν πρῶτον ἐν χορείαις καὶ 
γυναικῶν ϑιάδοις καὶ παντοδαπῇ τρυφῇ καὶ παιδιᾷ 
διατελεῖν" μετὰ δὲ ταῦτα στρατόπεδον ἐκ τῶν γυναι- 
κῶν συναγαγόντα καὶ 90900 καϑοπλίσαντα στρα- 
τείαν ἐπὶ πᾶσαν ποιήδσασϑαι τὴν οἰκουμένην. κατα- 
δεῖξαι δὲ καὶ τὰ περὶ τὰς τελετὰς καὶ μεταδοῦναι 10 
τῶν μυστηρίων τοῖς εὐσεβέσι τῶν ἀνθρώπων καὶ 
δίκαιον βίον ἀσκοῦσι, πρὸς δὲ τούτοις πανταχοῦ 
πανηγύρεις ἄγειν καὶ μουσικοὺς ἀγῶνας συντελεῖν, 

καὶ τὸ σύνολον συλλύοντα τὰ νείκη τῶν ἐθνῶν καὶ 
πόλεων ἀντὶ τῶν στάσεων καὶ τῶν πολέμων ὁμόνοιαν 15 

65 καὶ πολλὴν εἰρήνην κατασκχευάξειν. διαβοηϑείδσης 

0à κατὰ πάντα τόπον τῆς τοῦ ϑεοῦ παρουσίας, καὶ 

διότι πᾶσιν ἐπιεικῶς προσφερόμενος πολλὰ συμ- 

βάλλεται πρὸς τὴν ἐξημέρωσιν τοῦ κοινοῦ βίου, 
πανδημεὶ συναντᾶν αὐτῷ καὶ προσδέχεσϑαι μετὰ so 

2 πολλῆς χαρᾶς. ὀλίγων δ᾽ ὄντων τῶν δι᾽ ὑπερη- 
φανίαν καὶ ἀσέβειαν καταφρονούντων καὶ φασκόντων 

τὰς μὲν βάκχας δι’ ἀκρασίαν αὐτὸν περιάγεσϑαι, 

τὰς δὲ τελετὰς καὶ τὰ μυστήρια φϑορᾶς ἕνεκα τῶν 58. 
ἀλλοτρίων γυναικῶν καταδεικνύειν, κολάξεσϑαι τοὺς 96 

8 τοιούτους ὑπ᾽ αὐτοῦ παραχρῆμα. ἐνίοτε γὰρ τῇ τῆς 
ϑείας φύσεως ὑπεροχῇ χρώμενον τιμωρεῖσϑαι τοὺς 
ἀσεβεῖς, ποτὲ μὲν αὐτοῖς ἐμβάλλοντα μανίαν, ποτὲ 

eo 

cQ 

e3 

, 18 πανηγύρεις ἄγειν πανταχοῦ D 14 τὰ Bekker, 
τὰ τε libri — 16 παρασκευάζειν II 27 ϑείας om. vulg. 
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δὲ ταῖς τῶν γυναικῶν χερσὶ ξῶντας διαμελίξοντα᾽ 

ἐνίοτε δὲ καὶ διὰ τῆς στρατηγικῆς ἐπινοίας παρα- 
δόξως ἀναιρεῖν τοὺς ἐναντιοπραγοῦντας. ἀναδιδόναι 
γὰρ ταῖς βάκχαις ἀντὶ τῶν ϑύρσων λόγχας τῷ κιττῷ 

5 κεκαλυμμένας τὴν ἀκμὴν τοῦ σιδήρου" διὸ καὶ τῶν 

βασιλέων διὰ τὴν ἄγνοιαν καταφρονούντων ὡς ἂν 

γυναικῶν, καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἀπαρασκεύων ὄντων, ἀνελ- 

“πίστως ἐπιτιϑέμενον κατακοντίξειν. τῶν δὲ κολα- 
σϑέντων ὑπ’ αὐτοῦ φασιν ἐπιφανεστάτους εἶναι 

10 Πενϑέα μὲν παρὰ τοῖς Ἕλλησι, Μύρρανον δὲ τὸν 
βασιλέα παρ᾽ Ἰνδοῖς, 4vxobgyov δὲ παρὰ τοῖς Θραξί. 
μυϑολογοῦσι γὰρ τὸν Ζ]ιόνυδον ἐκ τῆς ᾿4σίας μέλ- 
λοντα τὴν δύναμιν διαβιβάζειν εἰς τὴν Εὐρώπην, 

συνθέσθαι φιλίαν πρὸς “ΔΜυχοῦργον τὸν Θράκης 
15 βασιλέα τῆς ἐφ᾽ ᾿Ελλησπόντῳ᾽ διαβιβάσαντος δὲ 

αὐτοῦ πρώτας τὰς βάκχας ὧς εἰς φιλίαν χώραν, 

τὸν μὲν Δυκοῦργον παραγγεῖλαι τοῖς στρατιώταις 
νυκτὸς ἐπιϑέσϑαι καὶ τόν τε ΖΙόνυσον καὶ τὰς 

μαινάδας πάσας ἀνελεῖν, τὸν δὲ Διόνυσον παρά 

20 τίνος τῶν ἐγχωρίων, ὃς ἐκαλεῖτο Χάροψ, μαϑόντα 
τὴν ἐπιβουλὴν καταπλαγῆναι διὰ τὸ τὴν δύναμιν 

ἐν τῷ πέραν εἶναι, παντελῶς δ᾽ ὀλίγους αὐτῷ τῶν 
φίλων συνδιαβεβηκέναι. διόπερ λάϑρᾳ τούτου δια- 
πλεύσαντος πρὸς τὸ σφέτερον στρατόπεδον, τὸν μὲν 

"5 Πυκοῦργόν φασιν ἐπιϑέμενον ταῖς μαινάσιν ἐν τῷ 
καλουμένῳ Νυσίῳ πάσας ἀποκτεῖναι, τὸν ὃὲ Διόνυ- 
ὅον περαιώσαντα τὰς δυνάμεις μάχῃ κρατῆσαι τῶν 
Θρᾳκῶν, καὶ τὸν Avuxotoyov ξωγρήσαντα τυφλῶσαί 

6 διὸ om. II 14 τὸν Θρῴᾷκης — 17 Avxovoyov om. AD 
19 μαινάδας] βάκχαρ D 20 Odo II. 22 ἐν] μὲν dy f. 

Q 
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τε καὶ πᾶσαν αἰκίαν εἰσενεγκάμενον ἀνασταυρῶδαι. 
6 μετὰ δὲ ταῦτα τῷ μὲν Χάροπι χάριν ἀποδιδόντα 
τῆς εὐεργεσίας παραδοῦναι τὴν τῶν Θρακῶν βασι- 

λείαν καὶ διδάξαι τὰ κατὰ τὰς τελετὰς ὄργια" Χάρο- 

πος δ᾽ υἱὸν γενόμενον Οἴαγρον παραλαβεῖν τήν τε ὅδ 
βασιλείαν καὶ τὰς ἐν τοῖς μυστηρίοις παραδεδομένας 

τελετάς, ἃς ὕστερον Ὀρφέα τὸν Οἰάγρου μαϑόντα 
παρὰ τοῦ πατρός, καὶ φύσει καὶ παιδείᾳ τῶν ἁπάν- 
τῶν διενεγκόντα, πολλὰ μεταϑεῖναι τῶν ἐν τοῖς 

ὀργίοις" διὸ καὶ τὰς ὑπὸ τοῦ Διονύσου γενομένας 10 
1 τελετὰς Ὀρφικὰς προσαγορευϑῆναι. τῶν δὲ ποιη- 
τῶν τινες, ὧν ἐστι καὶ ᾿Δντίμαχος, ἀποφαίνονται 
τὸν /vxoügyov οὐ Θράκης, ἀλλὰ τῆς oen γε- 

γονέναι βασιλέα, καὶ τῷ τὸ Διονύσῳ καὶ ταῖς βάκ- 

χαις τὴν ἐπίθεσιν ἐν τῇ κατὰ τὴν ᾿ἀραβίαν Νύσῃ 235 
πεποιῆσϑαι. τὸν δ᾽ οὖν Διόνυσόν φασι κολάσαντα 16 
μὲν τοὺς ἀσεβεῖς, ἐπιεικῶς δὲ προσενεχϑέντα τοῖς 
ἄλλοις ἀνθρώποις, ἐκ τῆς Ἰνδικῆς ἐπ᾽ ἐλέφαντος 

8 τὴν εἰς Θήβας ἐπάνοδον ποιήσασϑαι. τριετοῦς δὲ 
διαγεγενημένου τοῦ σύμπαντος χρόνου. φασὶ τοὺς 20 
Ἕλληνας ἀπὸ ταύτης τῆς αἰτίας ἄγειν τὰς τριετηρί- 

δας. μυϑολογοῦσι δ᾽ αὐτὸν καὶ λαφύρων ἠϑροι- 
κότα πλῆϑος ὡς ἂν ἀπὸ τηλικαύτης στρατείας, πρῶ- 

τον τῶν ἁπάντων καταγαγεῖν ϑρίαμβον εἰς τὴν 
πατρίδα. 25 

66 -Aóva,. μὲν οὖν αἵ γενέσεις συμφωνοῦνται ud- 
λιστα παρὰ τοῖς παλαιοῖς" ἀμφισβητοῦσι δὲ καὶ πό- 
λειὶις οὐκ ὀλίγαι ᾿Ελληνίδες τῆς τούτου τεκνώσεως" 

1 προσενεγκ. Hertlein 2 Θάροπι ll ἀποδόντα ll 4 Θά- 
^omogll $6rsom.D 6θ τελετὰς woQ.vulg. 34 τῶν] τὸν vulg. 
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καὶ γὰρ Ἠλεῖοι καὶ Νάξιοι, πρὸς δὲ τούτοις oí τὰς 
᾿Ελευϑερὰς οἰκοῦντες καὶ Τήιοι καὶ πλείους ἕτεροι 

παρ᾽ ἑαυτοῖς ἀποφαίνονται τεκνωϑῆναι. καὶ Τήιοι 
μὲν τεχμήριον φέρουδι τῆς παρ᾽ αὐτοῖς γενέσεως 

δτοῦ ϑεοῦ τὸ μέχρι τοῦ νῦν τεταγμένοις χρόνοις ἐν 

τῇ πόλει πηγὴν αὐτομάτως ἐκ τῆς γῆς οἴνου δεῖν 

εὐωδίᾳ διαφέροντος" τῶν δ᾽ ἄλλων οἵ μὲν ἱερὰν 
Διονύσου δεικνύουσι τὴν χώραν, οἵ δὲ ναοὺς καὶ 
τεμένη διαφερόντως ἐκ παλαιῶν χρόνων αὐτῷ καϑι- 

10 δρυμένα. καϑόλου δ᾽ ἐν πολλοῖς τόποις τῆς oíxov- 
μένης ἀπολελοιπότος τοῦ ϑεοῦ σημεῖα τῆς ἰδίας 

εὐεργεσίας ἅμα καὶ παρουσίας, οὐδὲν παράδοξον 
ἑκάστους vouttsuv οἰκειότητά τινα γεγονέναι τῷ 41ιο- 

νύσῳ πρὸς τὴν ἑαυτῶν πόλιν τε καὶ χώραν. μαρ- 
15 τυρεῖ δὲ τοῖς ὑφ’ ἡμῶν λεγομένοις καὶ ὃ ποιητὴς 

ἐν τοῖς ὕμνοις, λέγων περὶ τῶν ἀμφισβητούντων 

τῆς τούτου γενέσεως καὶ ἅμα τεκνωϑῆναι παρειδ- 

ἄγων αὐτὸν ἐν τῇ κατὰ τὴν ᾿ραβίαν Νύσῃ, 
οὗ μὲν γὰρ 4ρακάνῳ σ᾽, οἱ δ᾽ ᾿Ικάρῳ ἠνεμοέσσῃ 

0 φάσ᾽, οἵ δ᾽ ἐν Νάξῳ, δῖον γένος, εἰραφιῶτα, 

of δέ σ᾽ ἐπ᾽ ᾿Δλφειῷ ποταμῷ βαϑυδινήεντι 
κυδαμένην Σεμέλην τεκέειν zi τερπικεραύνῳ, 
ἄλλοι δ᾽ ἐν Θήβῃσιν, ἄναξ, 6s λέγουσι γενέσϑαι, 
ψευδόμενοι" σὲ δ᾽ ἔτικτε πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε 

35 πολλὸν ἀπ᾽ ἀνθρώπων κρύπτων λευκώλενον Ἥρην. 
ἔστι δέ τις Νύση, ὕπατον ὅρος, ἀνθϑέον ὕλῃ, 
τηλοῦ Φοινίκης, δχεδὸν Αἰγύπτοιο ῥοάων. 

6 αὐτομάτην II 14 «e om. CF 15 λεγομένοις 
om. II 19 oí uàiv..60'] ἄλλοι μὲν γὰρ διαικανωσσε D 
20 φάσ᾽ Rhod., φασέν codices 92 totum versum om. II 
26 δὲ τῆς Νύσης ἄβατον ορος II. 
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4 οὐκ ἀγνοῶ δ᾽ ὅτι καὶ τῶν τὴν Λιβύην νεμομένων 
oí παρὰ τὸν ὠκεανὸν οἰκοῦντες ἀμφισβητοῦσι τῆς 
τοῦ ϑεοῦ γενέσεως, καὶ τῆν Νῦσαν καὶ τἄλλα τὰ 
περὶ αὐτοῦ μυϑολογούμενα παρ᾽ ἑαυτοῖς δεικνύουσι 
γεγενημένα, καὶ πολλὰ τεκμήρια τούτων μέχρι τοῦ 5 
x«9' ἡμᾶς βίου διαμένειν κατὰ τὴν χώραν φασί" 
πρὸς δὲ τούτοις ὅτι πολλοὶ τῶν παλαιῶν παρ᾽ Ἔλ- 

λησι μυϑογράφων καὶ ποιητῶν συμφωνούμενα τού- 

τοις ἱστοροῦσι καὶ τῶν μεταγενεστέρων συγγραφέων 236 
δ οὐκ ὀλίγοι. διόπερ, ἵνα μηδὲν παραλίπωμεν τῶν 10 
ἱστορημένων περὶ Ζ΄ηονύδου, διέξιμεν ἐν κεφαλαίοις 

τὰ παρὰ τοῖς Λίβυσι λεγόμενα καὶ τῶν ᾿Ελληνικῶν 
συγγραφέων ὅσοι τούτοις σύμφωνα γεγράφασι καὶ 

Διονυσίῳ τῷ συνταξαμένῳ τὰς παλαιὰς μυϑοποιίας. 
οὗτος γὰρ τά τε περὶ τὸν Διόνυσον καὶ τὰς "4ua- 15 
fóvag, ἔτι δὲ τοὺς ᾿“ργοναύτας καὶ τὰ κατὰ τὸν 

Ἰλιακὸν πόλεμον πραχϑέντα καὶ πόλλ᾽ ἕτερα συν- 
τέτακται, παρατιϑεὶς τὰ ποιήματα τῶν ἀρχαίων, τῶν 
τε μυϑολόγων καὶ τῶν ποιητῶν. 

61 Φησὶ τοίνυν παρ᾽ Ἕλλησι πρῶτον εὑρετὴν ye- 30 
νέσϑαι Λίνον ῥυϑμῶν καὶ μέλους, ἔτι δὲ Κάδμου 
κομίσαντος ἐκ Φοινίκης τὰ καλούμενα γράμματα 
πρῶτον εἰς τὴν ᾿Ελληνικὴν μεταϑεῖναι διάλεκτον, 
καὶ τὰς προσηγορίας ἑκάστῳ τάξαι καὶ τοὺς χαρα- 
κτῆρας διατυπῶσαι. κοινῇ μὲν οὖν τὰ γράμματα 36 
Φοινέκεια κληϑῆναι διὰ τὸ παρὰ τοὺς Ἕλληνας ἐκ 

Φοινίκων μετενεχϑῆναι, ἰδίᾳ δὲ τῶν Πελασγῶν 

e 

7 παρ᾽] τῶν παρ᾽ D 8 σύμφωνα FP 10 παραλεέπωμεν D 
11 ἱστορουμένων D 14 τῷ συνταξαμένῳ om. D μυϑοῖο- 
γίας Ὁ 17 συνέταξε CF — 26 φοινικῆα D, φοινέκια CF. 
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πρώτων χρησαμένων τοῖς μετατεϑεῖσι χαρακτῆρθδι 

Πελασγικὰ προδαγορευϑῆναι. τὸν δὲ Aívov ἐπὶ 
ποιητικῇ καὶ μελῳδίᾳ ϑαυμασϑέντα μαϑητὰς σχεῖν 

πολλούς, ἐπιφανεστάτους δὲ τρεῖς, Ηρακλέα, Θαμύ- 
ὅραν, Ὀρφέα. τούτων δὲ τὸν μὲν Ἡρακλέα κιϑαρί- 
Ge μανϑάνοντα διὰ τὴν τῆς ψυχῆς βραδυτῆτα μὴ 

δύνασϑαι δέξασϑαι τὴν μάϑησιν, ἔπειϑ᾽ ὑπὸ τοῦ 

Δίνου πληγαῖς ἐπιτιμηϑέντα διοργισϑῆναι καὶ τῇ 
κυϑάρᾳ τὸν διδάσκαλον πατάξαντα ἀποκτεῖναι, Θα- 

10 μύραν δὲ φύσει διαφόρῳ κεχορηγημένον ἐχπονῆσαι 

τὰ περὶ τὴν μουσικήν, καὶ κατὰ τὴν ἐν τῷ μελῳ- 
δεῖν ὑπεροχὴν φάσκειν ἑαυτὸν τῶν Μουσῶν ἐμμε- 

λέστερον ἄδειν. διὸ καὶ τὰς ϑεὰς αὐτῷ χολωϑείσας 

τήν τε μουσικὴν ἀφελέσϑαι καὶ πηρῶσαι τὸν ἄνδρα, 
16 χαϑάπερ καὶ τὸν Ὅμηρον τούτοις προσμαρτυρεῖν 

λέγοντα 

ἔνϑα τε Μοῦσαι 

ἀντόμεναι Θάμυριν τὸν Θρήικα παῦσαν ἀοιδῆς, 
καὶ ἔτι 

30 ' αἱ δὲ χολωσάμεναι πηρὸν ϑέσαν, αὐτὰρ ἀοιδὴν 
ϑεσπεσίην ἀφέλοντο καὶ ἐκλέλαϑον κιϑαριστύν. 

περὶ δὲ Ὀρφέως τοῦ τρίτου μαϑητοῦ τὰ κατὰ μέρος 
ἀναγράψομεν, ὅταν τὰς πράξεις αὐτοῦ διεξέίωμεν. 

τὸν δ᾽ οὖν 4ívov φασὶ τοῖς Πελασγικοῖς γράμμασι 
88 συνταξάμενον τὰς τοῦ πρώτου Ζιονύδου πράξεις καὶ 

τὰς ἄλλας μυϑολογίας ἀπολιπεῖν ἐν τοῖς ὑπομνήμασιν. 

οϑιὁμοίως δὲ τούτοις χρήσασϑαι τοῖς Πελασγικοῖς γράμ- 

4 et 9 Θάμυριν CF 6 Ὀρφέα] xal Ὀρφέα vulg. 
11 κατὰ] τὰ κατὰ D 12 ἑαυτὸν] δ᾽ αὐτὸν Ὁ 14 τὸν 
ἄνδρα om. II 19 καὶ ἔτι om. D 929 τὰ add. Dind. 
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μασι τὸν Ὀρφέα καὶ Προναπίδην τὸν Ὁμήρου διδά- 
όκαλον, εὐφυῆ γεγονότα μελοποιόν᾽ πρὸς δὲ τούτοις 
Θυμοίτην τὸν Θυμοίτου τοῦ “αομέδοντος, κατὰ τὴν 
ἡλικίαν γεγονότα τὴν Ὀρφέως, πλανηϑῆναι κατὰ 
πολλοὺς τόπους τῆς οἰκουμένης, καὶ παραβαλεῖν τῆς 5 

Διβύης εἰς τὴν πρὸς ἑσπέραν χώραν ἕως ὠκεανοῦ" 
ϑεάσασϑαι δὲ καὶ τὴν Νῦσαν, ἐν ἧ μυϑολογοῦσιν 
οἵ ἐφχώρφιοι ἀρχαῖοι τραφῆναι τὸν Διόνυσον, καὶ 
τὰς κατὰ μέρος τοῦ ϑεοῦ τούτου πράξεις μαϑόντα 

παρὰ τῶν Νυσαέων συντάξασϑαι τὴν Φρυγίαν ὀνο- 
μαξομένην ποίησιν, ἀρχαϊκοῖς τῇ τε διαλέχτῳ καὶ 

68 τοῖς γράμμασι χρησάμενον. φησὶ δ᾽ οὖν "Ἄμμωνα 
βασιλεύοντα τοῦ μέρους τῆς Διβύης Οὐρανοῦ γῆμαι 

ϑυγατέρα τὴν προσαγορευομένην Ῥέαν, ἀδελφὴν 
οὖσαν Κρόνου τὸ καὶ τῶν ἄλλων Τιτάνων. ἐπιόντα 15 
δὲ τὴν βασιλείαν εὑρεῖν πλησίον τῶν Κεραυνίων 
καλουμένων ὀρῶν παρϑένον τῷ κάλλει διαφέρουσαν 

2 “Δμάλϑειαν ὄνομα. ἐρασϑέντα δ᾽ αὐτῆς καὶ πλησιά- 
ὅαντα γεννῆσαι παῖδα τῷ τε κάλλει καὶ τῇ ῥώμῃ 
ϑαυμαστόν, καὶ τὴν μὲν ᾿“μάλϑειαν ἀποδεῖξαι κυρίαν o 
τοῦ σύνεγγυς τόπου παντός, ὄντος τῷ σχήματι παρα- 

πλησίου κέρατι βοός, ἀφ᾽ ἧς αἰτίας “Εσπέρου κέρας 
προσαγορευϑῆναν' διὰ δὲ τὴν ἀρετὴν τῆς χώρας 
εἶναι πλήρη παντοδαπῆς ἀμπέλου καὶ τῶν ἄλλων 

8 δένδρων τῶν ἡμέρους φερόντων καρπούς. τῆς δὲ 36 
προειρημένης γυναικὸς τὴν δυναστείαν παραλαβού- 

μὰ 0 

1 προνοπίδην D 4 τὴν D, τοῦ vulg. ὅ καὶ παρα- 
βαλεῖν — 6 χώραν om. C 6 γώραν Rhod., γώραν τῆς 
οἰκουμένης codices 8 ἀρχαῖοι f, del. 11 ἀρχαικοῖς 
Dindorf, ἀρχαικῶς libri Aie 19, 8) 18 rov om. C 18 
“μαλθίαν codices (ut infra). 
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ὅσης, ἀπὸ ταύτης τὴν χώραν "AueAO9cíao κέρας ὀνομα- 

σϑῆναι" διὸ καὶ τοὺς μεταγενεστέρους ἀνθρώπους 
διὰ τὴν προειρημένην αἰτίαν τὴν κρατίστην γῆν καὶ 
παντοδαποῖς καρποῖς πλήϑουσαν ὡσαύτως ᾽Ζ4μαλ- 

5 ϑείας κέρας προσαγορεύειν. τὸν δ᾽ οὖν "άμμωνα 4 
φοβούμενον τὴν τῆς “Ῥέας ξηλοτυπίαν κρύψαι τὸ 
γεγονός, καὶ τὸν παῖδα λάϑρᾳ μετενεγκεῖν εἴς τινα 

πόλιν Νῦσαν, μακρὰν ἀπ᾽’ ἐκείνων τῶν τόπων 
ἀπηρτημένην. κεῖσϑαι δὲ ταύτην ἔν τινι νήσῳ 5 

10 περιεχομένῃ μὲν ὑπὸ τοῦ Τρίτωνος ποταμοῦ, περι- 
κρήμνῳ δὲ καὶ xa9' ἕνα τόπον ἐχούσῃ στενὰς εἰσβο- 
λάς, ὃς ὠνομάσϑαι πύλας Νυσίας. εἶναι δ᾽ ἐν αὐτῇ 

χώραν εὐδαίμονα λειμῶσί τε μαλακοῖς διειλημμένην 
καὶ πηγαίοις ὕδασιν ἀρδευομένην δαψιλέσι, δένδρα 

15 τε καρποφόρα παντοῖα καὶ πολλὴν ἄμπελον αὐτοφυῆ, 

καὶ ταύτης τὴν πλείστην ἀναδενδράδα. ὑπάρχειν 6 
23803 καὶ πάντα τὸν τόπον εὔπνουν, ἔτι δὲ καϑ᾽ ὑπερ- 

βολὴν ὑγιεινόν" καὶ διὰ τοῦτο τοὺς ἐν αὐτῷ κατοι- 

κοῦντας μαχροβιωτάτους ὑπάρχειν τῶν πλησιοχώρων. 
20 ναι δὲ τῆς νήσου τὴν μὲν πρώτην εἰσβολὴν αὖ- 

λωνοειδῆ, σύσκιον ὑψηλοῖς καὶ πυκνοῖς δένδρεσιν, 
ὥστε τὸν ἥλιον μὴ παντάπαδι διαλάμπειν διὰ τὴν 
συνάγκειαν, αὐγὴν δὲ μόνην δρᾶσϑαι φωτός. πάντῃ 69 
δὲ κατὰ τὰς παρόδους προχεῖσϑαι πηγὰς ὑδάτων 

45 τῇ γλυκύτητι διαφόρων, ὥστε τὸν τόπον εἶναι τοῖς 

βουλομένοις ἐνδιατρῖψαι προσηνέστατον. ἑξῆς δ᾽ 
ὑπάρχειν ἄντρον τῷ μὲν ὀχήματι κυκλοτερές, τῷ 

6 τῆς om. vulg. 19 Νυσείας CF 14 πηγαίοις 
Dind. (c. 10, 4); κηπίοις D, κηπείοις C, κηπείαις Εἰ; κρη- 
v«íoig fort. (cf. XI 25, 4) — 17 τὸν add. Dind. 
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ὃὲ μεγέϑει καὶ τῷ κάλλει ϑαυμαστόν. ὑπερκεῖσθαι 
γὰρ αὐτοῦ πανταχῇ κρημνὸν πρὸς ὕψος ἐξαΐίδιον, 
πέτρας ἔχοντα τοῖς χρώμασι διαφόρους" ἐναλλὰξ γὰρ 
ἀποστίλβειν τὰς μὲν ϑαλαττίᾳ πορφύρᾳ τὴν χρόαν 
ἐχούσας παραπλήσιον, τὰς δὲ κυανῷ, τινὰς δ᾽ ἄλ- 
λαις φύσεσι περιλαμπομέναις, ὥστε μηδὲν εἶναι 
χρῶμα τῶν ἑξωραμένων παρ᾽ ἀνϑρώποις περὶ τὸν 
τόπον ἀϑεώρητον. πρὸ δὲ τῆς εἰσόδου πεφυκέναι 
δένδρα ϑαυμαστά, τὰ μὲν κάρπιμα, τὰ δὲ ἀειθαλῆ, 
πρὸς αὐτὴν μόνον τὴν ἀπὸ τῆς ϑέας τέρψιν ὑπὸ 
τῆς φύσεως δεδημιουργημένα᾽ ἐν δὲ τούτοις ἐννεοτ- 
τεύειν ὄρνεα παντοδαπὰ ταῖς φύσεσιν, ἃ τὴν χρόαν 

ἔχειν ἐπιτερπῇ καὶ τὴν μελῳδίαν προσηνεστάτην. 
διὸ καὶ πάντα τὸν τόπον ὑπάρχειν μὴ μόνον ϑεο- 
πρεπῇ κατὰ τὴν πρόσοψιν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸν ἦχον. 
ὡς ἂν τῆς αὐτοδιδάκτου γλυκυφωνίας νικώσης τὴν 
ἐναρμόνιον τῆς τέχνης μελῳδίαν. διελθόντι δὲ τὴν 
εἴσοδον ϑεωρεῖσϑαι μὲν ἄντρον ἀναπεπταμένον καὶ 
τῇ κατὰ τὸν ἥλιον αὐγῇ περιλαμπόμενον, ἄνϑη δὲ 

15 

παντοδαπὰ πεφυκότα, καὶ μάλιστα τήν τε κασίαν 20 
καὶ τἄλλα τὰ δυνάμενα δι᾿ ἐνιαυτῶν διαφυλάττειν 

τὴν εὐωδίαν ὁρᾶσϑαι ὃὲ καὶ νυμφῶν εὐνὰς ἐν 
αὐτῷ πλείους ἐξ ἀνθῶν παντοδαπῶν, οὐ χειρο- 

ποιήτους, ἀλλ᾽ ὑπ’ αὐτῆς τῆς φύσεως ἀνειμένας 
ϑεοπρεπῶς. κατὰ πάντα ὃὲ τὸν τῆς περιφερείας 95 

jl PA 

κύκλον οὔτ᾽ ἄνϑος οὔτε φύλλον πεπτωκὸς ὁρᾶσϑαι. 

4 ϑαλαττίαις πορφύραις F 6 περιλαμπομένας 60- 
dices, corr. Wess. 10 μόν νΑ 16 κατὰ om. vulg. 
19 δὲ D, τε vulg. 21 δι᾽ ἑαυτῶν D 24 ὑπ᾽] ἐξ II 
25 δὲ om. D. 



* III 69. 70. 381 

διὸ καὶ τοῖς ϑεωμένοις οὐ μόνον ἐπιτερπῆ φαίνε- 
69v. τὴν πρόσοψιν, ἀλλὰ καὶ τὴν εὐωδίαν προδηνε- 
στάτην. 

Εἰς τοῦτο οὖν τὸ ἄντρον τὸν "4uucove παρα- "0 

5 γενόμενον παραϑέσϑαι τὸν παῖδα καὶ παραδοῦναι 
τρέφειν Νύσῃ, μιᾷ τῶν ᾿Δρισταίου ϑυγατέρων᾽ ἐπι- 
στάτην δ᾽ αὐτοῦ τάξαι τὸν ᾿Ζ“ρισταῖον, ἄνδρα συ- 
νέσει καὶ σωφροσύνῃ καὶ πάδῃ παιδείᾳ διαφέροντα. 
πρὸς δὲ τὰς ἀπὸ τῆς μητρυιᾶς Ῥέας ἐπιβουλὰς φύ- 9 

10 λακαὰ τοῦ παιδὸς καταστῆσαι τὴν ᾿Αϑηνᾶν, μικρὸν 
πρὸ τούτων τῶν χρόνων γηγενῆ φανεῖσαν ἐπὶ τοῦ 
Τρίτωνος ποταμοῦ, δι’ ὃν Τριτωνίδα προσηγορεῦ- 
σϑαι. μυϑολογοῦσι δὲ τὴν ϑεὸν ταύτην ἑλομένην 
τὸν πάντα χρόνον τὴν παρϑενίαν σωφροσύνῃ τε 

16 διενεγκεῖν καὶ τὰς πλείστας τῶν τεχνῶν ἐξευρεῖν, 

489 ἀγχίνουν οὖσαν xo9" ὑπερβολήν" ξηλῶσαι δὲ καὶ τὰ 
κατὰ τὸν πόλεμον, ἀλκῇ δὲ καὶ δώμῃ διαφέρουσαν 
ἄλλα vs πολλὰ πρᾶξαι μνήμης ἄξια καὶ τὴν Αἰγέδα 
προσαγορευομένην ἀνελεῖν, ϑηρίον τι καταπληκτι- 

20 xbv καὶ παντελῶς δυσκαταγώνιστον" γηγενὲς γὰρ 
ὑπάρχον καὶ φυσικῶς ἐκ τοῦ στόματος ἄπλατον 
ἐκβάλλον φλόγα τὸ μὲν πρῶτον φανῆναι περὶ τὴν 
Φρυγίαν, καὶ κατακαῦδαι τὴν χώραν, ἣν μέχρι τοῦ 
νῦν κατακεκαυμένην Φρυγίαν ὀνομάξεσϑαι" ἔπειτ᾽ 

25 ἐπελθεῖν τὰ περὶ τὸν Ταῦρον ὕρη συνεχῶς, καὶ 
κατακαῦσαι τοὺς ἑξῆς δρυμοὺς μέχρι τῆς ᾿Ινδικῆς. 
μετὰ δὲ ταῦτα πάλιν ἐπὶ ϑάλατταν τὴν ἐπάνοδον 

e 

e 

4 τὸν om. D 12 6v] ὃν καὶ C 14 τε om. vulg. 
17 δὲ om. vulg. 91 ἄπλατον D?, ἄπλετον cet. 926 καὶ 
συνεχῶς vulg. 
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ποιησάμενον περὶ uiv τὴν Φοινίκην ἐμπρῆσαι τοὺς 
κατὰ τὸν Λίβανον δρυμούς, καὶ δι’ Αἰγύπτου πο- 

ρευϑὲν ἐπὶ τῆς Διβύης διελθεῖν τοὺς περὶ τὴν ἑσπέ- 
εραν τόπους, καὶ τὸ τελευταῖον εἰς τοὺς περὶ τὰ 

σι 

«7 

o0 

Κεραύνια δρυμοὺς ἐγκατασχῆψαι. ἐπιφλεγομένης δὲ 
τῆς χώρας πάντῃ, καὶ τῶν ἀνθρώπων τῶν μὲν 
ἀπολλυμένων, τῶν δὲ διὰ τὸν φόβον ἐκλειπόντων 
τὰς πατρίδας καὶ μακρὰν ἐκτοπιξομένων, τὴν ᾿4ϑηνᾶν 

φασι τὰ μὲν συνέσει τὰ δ᾽ ἀλκῇ καὶ ῥώμῃ περιγενο- 

Q 

μένην ἀνελεῖν τὸ ϑηρίον, καὶ τὴν δορὰν αὐτοῦ 10 
περιαψαμένην φορεῖν τῷ στήϑει, ἅμα μὲν σκέπης 
ἕνεκα καὶ τῆς φυλακῆς τοῦ σώματος πρὸς τοὺς 
ὕστερον κινδύνους, ἅμα δ᾽ ἀρετῆς ὑπόμνημα καὶ 

δικαίας δόξης. τὴν δὲ μητέρα τοῦ ϑηρίου γῆν 
ὀργισϑεῖσαν ἀνεῖναι τοὺς ὀνομαξομένους γίγαντας 

ἀντιπάλους τοῖς ϑεοῖρ, oUc ὕστερον ὑπὸ zfióg ἀναιρε- 

ϑῆναι, συναγωνιξομένης ᾿Αϑηνᾶς καὶ Διονύσου μετὰ 
τῶν ἄλλων ϑεῶν. οὐ μὴν ἀλλὰ τὸν Ζ]ιόνυδσον ἔν 
τῇ Νύσῃ τρεφόμενον καὶ μετέχοντα τῶν καλλίστων 
ἐπιτηδευμάτων μὴ μόνον γενέσϑαι τῷ κάλλει καὶ 
τῇ ῥώμῃ διάφορον, ἀλλὰ καὶ φιλότεχνον καὶ πρὸς 
πᾶν τὸ χρήσιμον εὑρετικόν. ἐπινοῆσαι γὰρ αὐτὸν 
ἔτι παῖδα τὴν ἡλικίαν ὄντα τοῦ μὲν οἴνου τὴν φύσιν 
τε καὶ χρείαν, ἀποϑλίψαντα βότρυς τῆς αὐτοφυοῦς 
ἀμπέλου, τῶν δ᾽ ὡραίων τὰ δυνάμενα μὲν ξηραίνε- 
όϑαι καὶ πρὸς ἀποϑησαυρισμὸν ὄντα χρήσιμα, μετὰ 
ὃξ ταῦτα καὶ τὰς ἑκάστων κατὰ τρόπον φυτείας 

b κατασκῆψαι CF 1 ἐκλιπόντων Οὔ 11 τῷ στήϑει 
φορεῖν malim 16 ὠνομασμένους Il 421 ἀλλὰ καὶ g.] καὶ 
φ. ἀλλὰ 1Π 25 μὲν om. vulg. 21 τόπον CF. 

bo δ 
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εὑρεῖν, xol βουληϑῆναι vd γένει τῶν ἀνθρώπων 
μεταδοῦναι τῶν ἰδίων εὑρημάτων, ἐλπίδαντα διὰ 

τὸ μέγεϑος τῆς εὐεργεσίας ἀϑανάτων τεύξεσϑαι 
τιμῶν. 

5 Τῆς δὲ περὶ αὐτὸν ἀρετῆς vs καὶ δόξης δια- 1 

διδομένης, λέγεται τὴν Ῥέαν ὀργισδεῖσαν "Ἄμμωνι 
φιλοτιμηϑῆναν λαβεῖν ὑποχείριον τὸν ΖΙιόνυδον᾽ οὐ 
δυναμένην δὲ κρατῆσαι τῆς ἐπιβολῆς τὸν μὲν "Ayu- 
Ivo, καταλιπεῖν, ἀπαλλαγεῖσαν δὲ πρὸς τοὺς ἀδελ- 

10 φοὺς Τιτᾶνας συνοικῆσαι Κρόνῳ τῷ ἀδελφῷ᾽ τοῦτον 2 
δ᾽ ὑπὸ τῆς Ῥέας πεισϑέντα στρατεῦσαι μετὰ τῶν 
Τιτάνων ἐπ’ "Ἄμμωνα, καὶ γενομένης παρατάξεως 
τὸν μὲν Κρόνον ἐπὶ τοῦ προτερήματος ὑπάρξαι. τὸν 

240 δ᾽ "άμμωνα σιτοδείᾳ πιεξόμενον φυγεῖν εἰς Κρήτην, 
15 καὶ γήμαντα τῶν τότε βασιλευόντων Κουρήτων ἕνὸς 

ϑυγατέρα Κρήτην δυναστεῦσαί vs τῶν τόπων καὶ 
τὸ πρὸ τοῦ τὴν νῆσον ᾿Ιδαίαν καλουμένην ἀπὸ τῆς 
γυναικὸς ὀνομάσαι Κρήτην. τὸν δὲ Κρόνον μυϑο- 8 
λογοῦσι κρατήσαντα τῶν ᾿Δμμωνίων τόπων τούτων 

20 μὲν ἄρχειν πικρῶς, ἐπὶ δὲ τὴν Νῦσαν καὶ τὸν 
Διόνυσον στρατεῦσαι μετὰ πολλῆς δυνάμεως. τὸν 

0à ΖΔιόνυσον πυϑόμενον τά vs τοῦ πατρὸς ἐλαττώ- 
ματα καὶ τὴν τῶν Τιτάνων ἐπ᾽ αὐτὸν συνδρομήν, 
ἀϑροῖσαι στρατιώτας ἐκ τῆς Νύσης, ὧν εἶναι συν- 

35 τρόφους διακοσίους, διαφόρους τῇ τε ἀλκῇ καὶ vij 
πρὸς αὐτὸν εὐνοίχ᾽ προσλαβέσϑαι δὲ καὶ τῶν πλησιο- 
χώρων τούς τε Λίβυας καὶ τὰς ᾿Αμαξόνας, περὶ ὧν 
προειρήχαμεν ὅτι δοχοῦσιν ἀλκῇ διενεγκεῖν, καὶ 

8 τεύξασϑαι vulg. 14 σιτοδεέᾳ om. CE. 
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πρῶτον μὲν στρατείαν ὑπερόριον στείλασϑαι, πολλὴν 

03 τῆς οἰκουμένης τοῖς ὕπλοις καταστρέψασϑαι. 

μάλιστα δ᾽ αὐτάς φασι παρορμῆσαι πρὸς τὴν συμμα- 
χίαν ᾿4ϑηνᾶν διὰ τὸν ὅμοιον τῆς προαιρέδεως CijAov, 
ὡς ἂν τῶν ᾿“μαξζόνων ἀντεχομένων ἐπὶ πολὺ τῆς ὅ 

ἀνδρείας καὶ παρϑενίας. διῃρημένης δὲ τῆς δυνά- 
uec, καὶ τῶν μὲν ἀνδρῶν στρατηγοῦντος Διονύσου, 
τῶν δὲ γυναικῶν τὴν ἡγεμονίαν ἐχούσης ᾿4ϑηνᾶς, 

προσπεσόντας μετὰ τῆς στρατιᾶς τοῖς Τιτᾶσι συνάψαι 

μάχην. γενομένης δὲ παρατάξεως ἰσχυρᾶς, καὶ πολ- 10 
λῶν παρ᾽ ἀμφοτέροις πεσόντων, τρωϑῆναι μὲν τὸν 
Κρόνον, ἐπικρατῆσαι δὲ τὸν Ζιόνυσον ἀριστεύδαντα 

5 κατὰ τὴν μάχην. μετὰ δὲ ταῦτα τοὺς μὲν Τιτᾶνας 
φυγεῖν εἰς τοὺς κατακτηϑέντας ὑπὸ τῶν περὶ τὸν 

"Ἄμμωνα τόπους, τὸν δὲ Διόνυσον ἀϑροίδσαντα πλῆ- 15 
ὃος αἰχμαλώτων ἐπανελϑεῖν εἰς τὴν Νῦσαν. ἐνταῦϑα 

ὃὲ τὴν δύναμιν περιστήσαντα καϑωπλισμένην τοῖς 

ἁλοῦσι κατηγορίαν ποιήδασϑαι τῶν Τιτάνων, καὶ 

πᾶσαν ὑπόνοιαν καταλιπεῖν ὡς μέλλοντα κατακόπτειν 

τοὺς αἰχμαλώτους. ἀπολύσαντος δ᾽ αὐτοὺς τῶν ἐγκλη- 20 
μάτων καὶ τὴν ἐξουσίαν δόντος εἴτε συστρατεύειν 

εἴτε ἀπιέναι βούλοιντο, πάντας ἐλέσϑαι συστρα- 
τεύειν" διὰ δὲ τὸ παράδοξον τῆς σωτηρίας προσκυ- 

6 νεῖν αὐτοὺς ὡς θεόν. τὸν δὲ Ζιόνυδσον παράγοντα 
καϑ'’ ἕνα τῶν αἰχμαλώτων καὶ διδόντα δπονδὴν 36 
οἴνου πάντας ἐξορκῶσαι συστρατεύδειν ἀδόλως καὶ 
μέχρι τελευτῆς βεβαίως διαγωνιεῖσθαι" διὸ καὶ τού- 

1 στρατείαν] πολλὴν add. CF — 8 αὐταῖς Ὁ 19 πᾶσιν 
conicio 24 αὐτοὺς] αὐτὸν Reiske 26 ἐξορκέσαι II συστρα- 
τεῦειν cOdices, corr. Wess. 

i» 
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TOv πρώτων ὑποσπόνδων ὀνομασϑέντων τοὺς μετα- 
γενεστέρους ἀπομιμουμένους τὰ τότε πραχϑέντα τὰς 
ἐν τοῖς πολέμοις διαλύσεις σπονδὰς προσαγορεύειν. 

Τοῦ δ᾽ οὖν Διονύσου μέλλοντος στρατεύειν 12 
ὅ ἐπὶ τὸν Κρόνον καὶ τῆς δυνάμεως ἐκ τῆς Νύσης 

ἐξιούσης, μυϑολογοῦσιν ᾿4ρισταῖον τὸν ἐπιστάτην 
αὐτοῦ ϑυσίαν τε παραστῆσαι καὶ πρῶτον ἀνϑρώ- 
πῶν ὡς ϑεῷ ϑῦσαι. συστρατεῦσαι δέ φαόι καὶ 
τῶν Νυσαίων τοὺς εὐγενεστάτους, oUc ὀνομάξεσϑαι 

441 Σειληνούς. πρῶτον γὰρ τῶν ἁπάντων βασιλεῦσαί 9 
1 φασι [τῆς Νύσης) Σειληνόν, οὗ τὸ γένος ὅϑεν ἦν 

ὑπὸ πάντων ἀγνοεῖσθαι διὰ τὴν ἀρχαιότητα. ἔχον- 

τος δ᾽ αὐτοῦ κατὰ τὴν ὀσφῦν οὐράν, διατελέσαι 
καὶ τοὺς ἐκγόνους τὸ παράσημον τοῦτο φοροῦντας 

15 διὰ τὴν τῆς φύδεως κοινωνίαν. τὸν δ᾽ οὖν zhó- 

νυδον ἀναξεύξαντα μετὰ τῆς δυνάμεως, καὶ διελ- 

ϑόντα πολλὴν μὲν ἄνυδρον χώραν, οὐκ ὀλίγην δ᾽ 
ἔρημον καὶ ϑηριώδη, καταστρατοπεδεῦσαι περὶ πόλιν 
“ιβυκὴν τὴν ὀνομαζομένην Ζάβιρναν. πρὸς δὲ ταύτῃ 

0 γηγενὲς ὑπάρχον ϑηρίον καὶ πολλοὺς ἀναλίέδκον 

τῶν ἐγχωρίων, τὴν ὀνομαξομένην Κάμπην, ἀνελεῖν 

καὶ μεγάλης τυχεῖν δόξης ἐπ᾽ ἀνδρείᾳ παρὰ τοῖς 
ἐγχωρίοις. ποιῆσαι δ᾽ αὐτὸν καὶ χῶμα παμμέγεϑες 
ἐπὶ τῷ φονευϑέντι ϑηρίῳ, βουλόμενον ἀϑάνατον 

35 ἀπολιπεῖν ὑπόμνημα τῆς ἰδίας ἀρετῆς, τὸ καὶ δια- 
μεῖναν μέχρι τῶν νεωτέρων χρόνων. ἔπειτα τὸν μὲν 4 

co 

7 θυσίας τε παρασκευάσαι D — 8 959] Διονύσῳ add. 
vulg. 9 Νυσαέων C, Νυσσαέων F 10 Σιλήνους D, Σιλί- 
vovg C 11 τῆς Νύσης om. D Σιλῆνον D, Zo» C 
οὗ] οὗτος D 17 πολλὴν uiv] τὴν D 19 καβώρναν D. 

Drononvs I. 25 
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“ιόνυδσον προάγειν πρὸς τοὺς Τιτᾶνας, εὐτάκτως 

ποιούμενον τὰς ὁδοιπορίας καὶ πᾶσι τοῖς ἐγχωρίοις 

φιλανϑρώπως προσφερόμενον καὶ τὸ σύνολον ἑαυτὸν 

ἀποφαινόμενον στρατεύειν ἐπὶ κολάσει μὲν τῶν 
ἀσεβῶν, εὐεργεσίᾳ δὲ τοῦ κοινοῦ γένους τῶν ἀν- 
ϑοώπων. τοὺς δὲ Δίβυας ϑαυμάξοντας τὴν εὐταξίαν 

καὶ τὸ τῆς ψυχῆς μεγαλοπρεπές, τροφάς τε παρέχε- 

ὅϑαι τοῖς ἀνθρώποις δαψιλεῖς καὶ συστρατεύειν 

προϑυμότατα. συνεγγιξούσης δὲ τῆς δυνάμεως τῇ 

πόλει τῶν "Auucovíov, τὸν Κρόνον πρὸ τοῦ τείχους 

παρατάξει λειφϑέντα τὴν μὲν πόλιν νυκτὸς ἐμπρῆσαι, 
σπεύδοντα εἰς τέλος καταφϑεῖραι τοῦ ΖΙιονύσου τὰ 
πατρῷα βασίλεια, αὐτὸν δ᾽ ἀναλαβόντα τὴν γυναῖκα 

“Ῥέαν καί τινας τῶν 6vvgyovicuévov φίλων λαϑεῖν 
ἐκ τῆς πόλεως διαδράντα. οὐ μὴν τόν γε Ζιόνυδον 
ὁμοίαν ἔχειν τούτῳ προαίρεσιν λαβόντα γὰρ τόν 
τε Κρόνον καὶ τὴν Ῥέαν αἰχμαλώτους οὐ μόνον 

ἀφεῖναι τῶν ἐγκλημάτων διὰ τὴν συγγένειαν, ἀλλὰ 

καὶ παρακαλέσαι τὸν λοιπὸν χρόνον γονέων ἔχειν 

πρὸς αὐτὸν εὔνοιάν cvs καὶ τάξιν καὶ συξῆν τιμω- 

μένους ox αὐτοῦ μάλιστα πάντων. τὴν μὲν οὖν 
"Péuv διατελέδαι πάντα τὸν βίον ὡς υἱὸν ἀγαπῶσαν, 
τὸν δὲ Κρόνον ὕπουλον ἔχειν τὴν εὔνοιαν. γενέ- 

σϑαι δ᾽ αὐτοῖς περὶ τούτους τοὺς χρόνους υἱόν, 

ὃν προσαγορευϑῆναι Ζα, τιμηϑῆναι δὲ μεγάλως 
ὑπὸ τοῦ Διονύσου, καὶ δι᾽ ἀρετὴν ἐν void ὕστερον 
χρόνοις γενέσϑαι πάντων βασιλέα. 

1 προσάγειν ΠῚ πρὸς om. D 11 παρατάξει om. CE 
μὲν om. vulg. 12 εἰς] δ᾽ εἰ D διαφϑεῖραι D 28 ὕπου- 
Aov εὔνοιαν ἔχειν D 25 ὃν] καὶ D. 

5 

25 
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Τῶν δὲ Λιβύων εἰρηκότων αὐτῷ πρὸ τῆς μάχης 18 
ὅτι καϑ᾽ ὃν καιρὸν ἐξέπεσεν ἐκ τῆς βασιλείας "Au- 
μῶν, τοῖς ἐγχωρίοις προειρηκὼς εἴη τεταγμένοις 
χρόνοις ἥξειν υἱὸν αὐτοῦ Ζιόνυσον, καὶ τήν τε 

δ πατρῴαν ἀνακτήσεσϑαι βασιλείαν καὶ πάσης τῆς 
οἰκουμένης κυριεύσαντα ϑεὸν νομισϑήσεσϑαι, ὑπο- 

λαβὼν ἀληϑῆ γεγονέναι μάντιν τό τε χρηστήριον 
249 ἱδούσατο τοῦ πατρὸς καὶ τὴν πόλιν οἰκοδομήσας 

τιμὰς ὥρισεν ὡς ϑεῷ καὶ τοὺς ἐπιμελησομένους τοῦ 
10 μαντείου κατέστησε. παραδεδόσϑαι δὲ τὸν "4uucvo 

ἔχειν κριοῦ κεφαλὴν τετυπωμένην, παράσημον ἐσχη- 
κότος αὐτοῦ τὸ κράνος κατὰ τὰς στρατείας. εἰσὶ 2 

δ᾽ oí μυϑολογοῦντες αὐτῷ πρὸς ἀλήϑειαν γενέσϑαι 

καϑ'᾿ ἑκάτερον μέρος τῶν κροτάφων κεράτια" διὸ 
15 καὶ τὸν Ζιόνυσον, υἱὸν αὐτοῦ γεγονότα, τὴν ὁμοίαν 

ἔχειν πρόσοψιν, καὶ τοῖς ἐπιγινομένοις τῶν ἀνθρώ- 
zv παραδεδόσϑαι τὸν ϑεὸν τοῦτον γεγονότα κερα- 

τίαν. μετὰ δ᾽ οὖν τὴν τῆς πόλεως οἰχοδομίαν καὶ 8 
τὴν περὶ τὸ χρηστήριον κατάστασιν πρῶτόν φασι 

20 τὸν Ζιόνυσον χρήσασϑαι τῷ ϑεῷ περὶ τῆς στρα- 
τείας. καὶ λαβεῖν παρὰ τοῦ πατρὸς χρησμὸν ὅτι 

τοὺς ἀνθρώπους εὐεργετῶν τεύξεται τῆς ἀϑανασίας. 

διὸ καὶ μετεωρισϑέντα τῇ ψυχῇ τὸ μὲν πρῶτον ἐπὶ 4 
τὴν Αϊἴγυπτον στρατεῦσαι, καὶ τῆς χώρας κατα- 

35 στῆσαι βασιλέα Δία τὸν Κρόνου καὶ Ῥέας, παῖδα 

τὴν ἡλικίαν ὄντα. παρακαταστῆσαι δ᾽ αὐτῷ καὶ 
ἐπιστάτην Ὄλυμπον, ἀφ᾽ οὗ τὸν Ζία παιδευϑέντα 

6 ὀνομασϑήσεσϑαι D 8 ἱδρύσατο ἔἴδρυσεν τὸ D, 
om. F ἀνοικοδομήσας Dind. 11 σχεῖν C 18 γενέσθαι 
φυσικῶς add. vulg. 2426 ὄντα] νέον ὄντα vulg. 21 ὑφ᾽ Il. 

δ 
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καὶ πρωτεύσαντα κατ᾽ ἀρετὴν Ὀλύμπιον προσαγορευ- 
ϑῆναι. τὸν δ᾽ οὖν Διόνυσον λέγεται διδάξαι τοὺς 

Aiyvxvíovg τήν τε τῆς ἀμπέλου φυτείαν καὶ τὴν 
χοῆσιν καὶ τὴν παράϑεσιν τοῦ τε olvou καὶ τῶν 

ἀκροδρύων καὶ τῶν ἄλλων καρπῶν. πάντῃ δὲ δια- 
διδομένης περὶ αὐτοῦ φήμης ἀγαϑῆς μηδένα καϑά- 
περ πρὸς πολέμιον ἀντιτάττεσϑαι, πάντας δὲ προϑύ- 
μῶς ὑπακούοντας ἐπαίνοις καὶ ϑυσίαις ὡς ϑεὸν 

τιμᾶν. τῷ δ᾽ αὐτῷ τρόπῳ φασὶν ἐπελθεῖν τὴν οἰχου- 
μένην, ἐξημεροῦντα μὲν τὴν χώραν ταῖς φυτείαις, 

εὐεργετοῦντα δὲ τοὺς λαοὺς μεγάλαις τιμαῖς καὶ 

χάρισι πρὸς τὸν αἰῶνα. διὸ καὶ πάντας τοὺς ἀν- 
ϑρώπους ἐν ταῖς πρὸς τοὺς ἄλλους ϑεοὺς τιμαῖς 

οὐχ ὁμοίαν ἔχοντας προαίρεσιν ἀλλήλοις δὄχεδὸν ἐπὶ 

μόνου τοῦ Ζιονύδου δυμφωνουμένην ἀποδεικνύειν 
μαρτυρίαν τῆς ἀϑανασίας᾽ οὐδένα γὰρ οὔϑ᾽ Ἑλλή- 
vov οὔτε βαρβάρων ἄμοιρον εἶναι τῆς τούτου δωρεᾶς 
καὶ χάριτος, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀπηγριωμένην ἔχοντας 
χώφαν ἢ πρὸς φυτείαν ἀμπέλου παντελῶς ἀπηλλο- 
τριωμένην μαϑεῖν τὸ κατασκευαξόμενον ἐκ τῶν κρι- 
ϑῶν πόμα βραχὺ λειπόμενον τῆς περὶ τὸν οἶνον 
εὐωδίας. τὸν δ᾽ οὖν Διόνυσόν φασι τὴν κατάβασιν 
ἐκ τῆς ᾿Ινδικῆς ἐπὶ τὴν ϑάλατταν ποιησάμενον κατα- 

λαβεῖν ἅπαντας τοὺς Τιτᾶνας ἠϑροικότας δυνάμεις 

καὶ διαβεβηκότας εἰς Κρήτην ἐπ’ Ἄμμωνα. προσβε- 
βοηϑηκότος δὲ καὶ τοῦ zio ἐκ τῆς Αἰγύπτου τοῖς 

8 καὶ χρῆσιν καὶ παράϑεσιν D 6 καὶ τὴν τῶν ἀλ- 
λων D, καί τινων ἄλλων Π5 — 6 διαδεδομένης Ὁ 59 ἐπελ- 
ϑεῖν φασὶ vulg. 11 τιμαῖς καὶ] καὶ τιμέαις conicio, δω- 
ρεαῖς καὶ Rhod. 22 δ᾽ om. D 28 ϑαλατταν]) ταχεῖαν 
add. vulg. 

e 
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περὶ τὸν Ἄμμωνα, καὶ πολέμου μεγάλου συνεστῶτος 
ἐν τῇ νήσῳ, ταχέως καὶ τοὺς περὶ τὸν Ζιόνυσον 

καὶ wv ᾿ϑηνᾶν καί τινας τῶν ἄλλων ϑεῶν νομι- 
243600£vvov συνδραμεῖν εἰς Κρήτην. γενομένης δὲ παρα- 

5 τάξεως μεγάλης ἐπικρατῆσαι τοὺς περὶ τὸν Διόνυσον 

καὶ πάντας ἀνελεῖν τοὺς Τιτᾶνας. μετὰ δὲ ταῦτα 

"Ἄμμωνος καὶ Ζιονύσου μεταστάντων ἐκ τῆς ἀνϑρω- 
πίνης φύσεως εἰς τὴν ἀθανασίαν, τὸν 4Ζία φασὶ 

βασιλεῦσαι τοῦ σύμπαντος κόσμου, κεκολασμένων 
10 τῶν Τιτάνων, καὶ μηδενὸς ὄντος τοῦ τολμήσοντος 

δι’ ἀσέβειαν ἀμφισβητῆσαι τῆς ἀρχῆς. 

Τὸν μὲν οὖν πρῶτον Διόνυσον ἐξ "4uucvog'(4 
καὶ ᾿Δμαλϑείας γενόμενον τοιαύτας οἵ Λίβυες ἴστο- 
ροῦσιν ἐπιτελέσασϑαι πράξεις᾽ τὸν δὲ δεύτερόν φασιν 

15 ἐξ ᾿Ιοῦς τῆς ᾿Ινάχου 4 γενόμενον βασιλεῦσαι μὲν 
τῆς Αἰγύπτου, καταδεῖξαι δὲ τὰς τελετάςφ᾽ τελευταῖον 
ὃὲ τὸν ἐκ zig καὶ Σεμέλης τεκνωϑέντα παρὰ τοῖς 
Ἕλλησι ξηλωτὴν γενέσϑαι τῶν προτέρων. τὰς δ᾽ 5 
ἀμφοτέρων προαιρέσεις μιμησάμενον στρατεῦσαι uiv 

0 ἐπὶ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην, στήλας δ᾽ οὐκ ὀλίγας 
ἀπολιπεῖν τῶν ὕρων τῆς στρατείαρ᾽ καὶ τὴν μὲν 

χώραν ἐξημεροῦν ταῖς φυτείαις, στρατιώτιδας 
δ᾽ ἐπιλέξασϑαε γυναῖκας, καϑάπερ καὶ ὁ παλαιὸς τὰς 
᾿Δμαξόνας. ἐνεργῆσαι δ᾽ ἐπὶ πλέον καὶ τὰ περὶ τοὺς 

85 ὀργιασμούρ, καὶ τελετὰς ὃς μὲν μεταϑεῖναι πρὸς τὸ 
κρεῖττον, dg δ᾽ ἐπινοῆσαι. διὰ δὲ τὸ πλῆϑος τοῦ 3 
χρόνου τῶν προτέρων εὑρετῶν ἀγνοηθέντων ὑπὸ 

oo 

8 ϑεῶν)] τῶν ϑεῶν Hertlein — 28 δὲ περιδέξασϑαι CF 
24 καὶ om. D 265 τελετὰς dg] τελετάς . καὶ τὰς D — 27 προ- 
τερον D. 
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τῶν πολλῶν, τοῦτον κληρονομῆσαι τὴν τῶν προ- 

γενεστέρων προαίρεσέν τε καὶ δόξαν. οὐκ ἐπὶ τούτου 
δὲ μόνου συμβῆναι τὸ προειρημένον, ἀλλὰ καὶ μετὰ 
ταῦτ᾽ ἐφ᾽ Ἡρακλέους. δυοῖν γὰρ Óvrov τῶν προ- 
γενεστέρων τῶν τὴν αὐτὴν ἐσχηκότων προσηγορίαν. 

τὸν μὲν ἀρχαιότατον Ἡρακλέα μυϑολογεῖσϑαι γε- 
yovéva, παρ᾽ «Αἰγυπτίοις. καὶ πολλὴν τῆς oixov- 
μένης τοῖς ὅπλοις καταστρεψάμενον ϑέσϑαι τὴν ἐπὶ 
τῆς Διβύης στήλην, τὸν δὲ δεύτερον ἐκ Κρήτης ἕνα 
τῶν ᾿Ιδαίων ὄντα “Ιακτύλων καὶ ἱγενόμενον γόητα 10 

καὶ στρατηγικὸν συστήσασϑαι τὸν Ὀλυμπικὸν ἀγῶνα" 
τὸν δὲ τελευταῖον μικρὸν πρὸ τῶν Τρωικῶν ἐξ 
᾿λκμήνης καὶ zig τεκνωϑέντα πολλὴν ἐπελϑεῖν 
τῆς οἰκουμένης, ὑπηρετοῦντα τοῖς Εὐρυσϑέως προσ- 
τάγμασιν. ἐπιτυχόντα δὲ πᾶσι τοῖς ἄϑλοις ϑέσϑαι 

μὲν καὶ στήλην τὴν ἐπὶ τῆς Εὐρώπης, διὰ δὲ τὴν 
ὁμωνυμίαν καὶ τὴν τῆς προαιρέσεως ὁμοιότητα χρό- 
νῶν ἐπιγενομένων τελευτήσαντα κληρονομῆσαι τὰς 
τῶν ἀρχαιοτέρων πράξεις, ὡς ἑνὸς Ἡρακλέους γε- 

Φι 

μ᾿ ὅ 

6 γονότος ἐν παντὶ τῷ πρότερον αἰῶνι. ὑπὲρ δὲ τοῦ 30 
πλείους Ζιονύσους γεγονέναι σὺν ἄλλαις ἀποδείξεσι 

πειρῶνται φέρειν τὴν ἐκ τῆς Τιτανομαχίας᾽ συμ- 
φωνουμένου γὰρ παρὰ πᾶσιν ὅτι Διόνυσος τῷ Zi 
συνηγωνίσατο τὸν πρὸς τοὺς Τιτᾶνας πόλεμον, οὐδα- 
μῶς πρέπειν φασὶ τὴν τῶν Τιτάνων γενεὰν τυϑέναι 35 

κατὰ τοὺς τῆς Σεμέλης χρόνους οὐδὲ Κάδμον τὸν 5.4 
"y(vogoc ἀποφαίνεσϑαι πρεσβύτερον εἶναι τῶν 

, 8 uóvov II 4 ὄντοιν C 6 ἀργαιότερον II 10 
yónvo] γενναῖον D 16 καὶ] αὐτὸν add. Hertlein — 22 τὴν] 
τὸν D, καὶ τὴν A. ' 
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Ὀλυμπίων 95v. οἱ μὲν οὖν Aí(fwvsg περὶ Διονύ- 
όου τοιαῦτα μυϑολογοῦσιν'" ἡμεῖς δὲ τὴν ἐν ἀρχῇ 
πρόϑεσιν τετελεκότες αὐτοῦ περιγράψομεν τὴν τρί- 

την βίβλον. 

8 τετελειωκότες Π παραγράψωμεν codices, corr. Wess. 
Διοδώρου Σικελιώτου Βιβλιοϑήκης ἱστορικῆς I" subscr. D. 



245 Τάδε ἔνεστιν ἐν τῇ τετάρτῃ τῶν Διοδώρου βίβλων. 

Προοίμιον περὶ τῶν μυϑολογουμένων παρὰ τοῖς ἵστοριο- 
γράφοις. - 

Περὶ Διονύσου καὶ Πριάπου καὶ 'Eguagqooóírov καὶ 
Μουσῶν. 5 

Περὶ Ἡρακλέους καὶ τῶν δώδεκα ἄϑλων καὶ τῶν ἄλλων 
τῶν πραχϑέντων ὑπ᾽ αὐτοῦ μέχρι τῆς ἀποθεώσεως. 

Περὶ τῶν ᾿Δργοναυτῶν καὶ Μηδείας καὶ τῶν Πελίου 
ϑυγατέρων. 

Περὶ τῶν ἀπογόνων τοῦ Ἡρακλέους. 10 
Περὶ Θησέως καὶ τῶν ἄϑλων αὐτοῦ. 
Περὶ τῶν ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας. 
Περὶ τῶν ἐπιγόνων τῶν ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας. 
Περὶ Νηλέως καὶ τῶν ἀπογόνων αὐτοῦ. 
Περὶ ΛΜαπιϑῶν καὶ Κενταύρων. 15 
Περὶ 4owAgmi09 καὶ τῶν ἀπογόνων αὐτοῦ. 
Περὶ τῶν ᾿Ασωποῦ ϑυγατέρων καὶ τῶν Αἰακῷ γενομέ- 

vov υἱῶν. | 

Περὶ Πέλοπος καὶ Ταντάλου καὶ Οἰνομάου καὶ Νιόβης. 
Περὶ Δαρδάνου καὶ τῶν ἀπογόνων αὐτοῦ μέχρι Πριάμου. 30 
Περὶ “αιδάλον καὶ ΪΜινωταύρου καὶ τῆς Μίνω στρατείας 

ἐπὶ Κώκαλον τὸν βασιλέα. 
Περὶ ᾿Δρισταίου καὶ zagvióog καὶ Ἔρυκος, ἔτι" δὲ 

Ὦρίωνος. 

2 προοέμιον περὶ τῶν παρὰ τοῖς "Ελλησιν ἱστορουμένων 
κατὰ τοὺς ἀρχαιοτάτους χρόνους. Περὶ τῶν ἐπιφανεστάτων 
ἡρώων τὸ καὶ ἡμιϑέων καὶ καϑόλου τῶν κατὰ πόλεμον 
ἀξιόλογόν τι κατειργασμένων FG (cf. IV 1, 6) 4 «ol 
Πριάπου xol] Πριάπου vulg. 8 καὶ M.] περί τε M. CF 
10 περὶ τῶν τοῦ Ἡρακλέους υἱῶν καὶ ἄλλων Ἡρακλειδῶν 
ἤτοι ἀπογόνων CFG 19 ἑπτὰ] στρατευσαμένων ἑπτὰ CD 
14 περὶ Νηλέως] καὶ νηλέως D 21 Μίνωος CF  ctQa- 
τείας] εἰς Σικελίαν add. F. 



BIBAOZ TETAPTH. 

Οὐκ ἀγνοῶ μὲν ὅτι voto τὰς παλαιὰς μυϑολο- 1 

γίας συνταττομένοις συμβαίνειν κατὰ τὴν γραφὴν 
ἐν πολλοῖς ἐλαττοῦσϑαι. ἡ μὲν γὰρ τῶν ἀναγραφο- 

5 μένων ἀρχαιότης δυσεύρετος οὖσα πολλὴν ἀπορίαν 
παρέχεται τοῖς γράφουσιν, ἡ δὲ τῶν χρόνων ἀπαγ- 
γελία τὸν ἀκριβέστατον ἔλεγχον οὐ προσδεχομένη 

καταφρονεῖν ποιεῖ τῆς ἱστορίας τοὺς ἀναγινώσκον- - 

τας᾽ πρὸς δὲ τούτοις ἡ ποικιλία καὶ τὸ πλῆϑος τῶν 

10 γενεαλογουμένων ἡρώων vs καὶ ἡμιϑέων καὶ τῶν 
ἄλλων ἀνδρῶν δυσέφικτον ἔχει τὴν ἀπαγγελίαν" τὸ 

δὲ μέγιστον καὶ πάντων ἀτοπώτατον, ὅτι συμβαίνει 
τοὺς ἀναγεγραφότας τὰς ἀρχαιοτάτας πράξεις τε 

καὶ μυϑολογίας ἀσυμφώνους εἶναι πρὸς ἀλλήλους. 
15 διόπερ τῶν μεταγενεστέρων ἱστοριογράφων ol πρω- 

τεύοντες τῇ δόξῃ τῆς μὲν ἀρχαίας μυϑολογίας ἀπέ- 
στησαν διὰ τὴν δυσχέρειαν, τὰς δὲ νεωτέρας πράξεις 
ἀναγράφειν ἐπεχείρησαν. Ἔφορος μὲν γὰρ ὁ Κυ- 
μαῖος, ᾿Ισοκράτους ὧν μαϑητής, ὑποστησάμενος γρά- 

0 φεῖν τὰς κοινὰς πράξεις, τὰς μὲν παλαιὰς μυϑο- 
λογίας ὑπερέβη, τὰ δ᾽ ἀπὸ τῆς Ἡρακλειδῶν καϑόδου 

2 ἀγνοῶ μὲν] ἀγνοοῦμεν CF ὀ 9. ἡ ποικιλία] τινὰ 
ποικιλίαν D 18 μὲν γὰρ] γὰρ C, μὲν ovy» F. 

e» 



rS 

δι 

[^r] 

394 DIODOBRI SICULI 

πραχϑέντα συνταξάμενος ταύτην ἀρχὴν ἐποιήσατο 
τῆς ἱστορίας. ὁμοίως δὲ τούτῳ Καλλισϑένης καὶ 
Θεόπομπος, κατὰ τὴν αὐτὴν ἡλικίαν γεγονότες, ἀπέ- 

στηόσαν τῶν παλαιῶν μύϑων. ἡμεῖς δὲ τὴν ἐναν- 
τίαν τούτοις κρίσιν ἔχοντες, καὶ τὸν ἐκ τῆς ἀνα- ὃ 

γραφῆς πόνον ὑποστάντες, τὴν πᾶσαν ἐπιμέλειαν 

ἐποιησάμεϑα τῆς ἀρχαιολογίας. μέγισται γὰρ καὶ 
πλεῖσται συνετελέσϑησαν πράξεις ὑπὸ τῶν ἡρώων 
τε καὶ ἡμιϑέων καὶ πολλῶν ἄλλων ἀνδρῶν ἀγα- 

Ov: ὧν διὰ τὰς κοινὰς εὐεργεσίας οἵ μεταγενέ- 9417 

στερου τοὺς μὲν ἐσοϑέοις, τοὺς δ᾽ ἡρωικαῖς ϑυσίαις 11 

ἐτίμησαν, πάντας δ᾽ ὁ τῆς ἱστορίας λόγος τοῖς καϑή- 

κουσιν ἐπαίνοις εἰς τὸν αἰῶνα καϑύμνησεν. ἐν μὲν 
οὖν ταῖς πρὸ ταύτης βίβλοις τρισὶν ἀνεγράψαμεν 
τὰς παρὰ τοῖς ἄλλοις ἔϑνεσι μυϑολογουμένας πράξεις 15 

καὶ τὰ περὶ ϑεῶν παρ᾽ αὐτοῖς ἱστορούμενα, πρὸς 
δὲ τούτοις τὰς τοποϑεσίας τῆς παρ᾽ ἑκάστοις χώρας 

καὶ τὰ φυόμενα παρ᾽ αὐτοῖς ϑηρία καὶ τἄλλα ξῷα 
καὶ καϑόλου πάντα τὰ μνήμης ἄξια καὶ παραδοξο- | 
λογούμενα διεξιόντες. ἐν ταύτῃ δὲ τὰ παρὰ τοῖς 530 
Ἕλλησιν ἱστορούμενα κατὰ τοὺς ἀρχαίους χρόνους 
περὶ τῶν ἐπιφανεστάτων ἡρώων ts καὶ ἡμιϑέων 
καὶ καϑόλου τῶν κατὰ πόλεμον ἀξιόλογόν τι κατειρ- 
γασμένων, ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἐν εἰρήνῃ τι χρήσιμον 
πρὸς τὸν κοινὸν βίον εὑρόντων ἢ νομοϑετησάντων. 35 

ποιησόμεϑα δὲ τὴν ἀρχὴν ἀπὸ Διονύσου διὰ τὸ 
καὶ παλαιὸν εἶναι σφόδρα τοῦτον καὶ μεγίστας 

9 ἄλλων ἀνδρῶν ἀγαϑῶν) ἀγαθῶν ἀνδρῶν Ὁ 11 ϑυ- 
2) τιμαῖς Wess. 21 ἀρχαιοτάτους 26 πρὸς] 
εἰς I 26 ἀρχὴν] γράφειν add. D. 
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εὐεργεσίας κατατεϑεῖσϑαι τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων. 
“εἴρηται μὲν οὖν ἡμῖν ἐν ταῖς προειρημέναις βίβλοις 
ὅτι τινὲς τῶν βαρβάρων ἀντιποιοῦνται τῆς γενέσεως 
τοῦ ϑεοῦ τούτου. Αἰγύπτιοι μὲν γὰρ τὸν παρ 

5 αὑτοῖς ϑεὸν Ὄσιριν ὀνομαξόμενόν φασιν εἶναι τὸν 
παρ᾽ Ἕλλησι Διόνυσον καλούμενον. τοῦτον δὲ 
υυϑολογοῦσιν ἐπελϑεῖν ἅπασαν τὴν οἰκουμένην, 

εὑρετὴν γενόμενον τοῦ οἴνου, καὶ τὴν φυτείαν 

διδάξαι τῆς ἀμπέλου τοὺς ἀνθρώπους, καὶ διὰ ταύτην 

10 τὴν εὐεργεσίαν τυχεῖν συμφωνουμένης ἀϑανασίας. 

ὁμοίως δὲ τοὺς ᾿Ινδοὺς τὸν ϑεὸν τοῦτον παρ᾽ ἕαυ- 
τοῖς ἀποφαίνεσϑαι γεγονέναι, καὶ τὰ περὶ τὴν 
φυτείαν τῆς ἀμπέλου φιλοτεχνήδαντα μεταδοῦναι 

τῆς τοῦ οἴνου χρήσεως τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην 

15 ἀνθρώποις. ἡμεῖς δὲ τὰ κατὰ μέρος περὶ τούτων 
εἰρηκότες νῦν τὰ παρὰ τοῖς Ἕλλησι λεγόμενα περὶ 

τοῦ ϑεοῦ τούτου διέξιμεν. 
Κάδμον μὲν γάρ φασι τὸν "Ay1jvogog ἐκ Φοινί- 

κης ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἀποσταλῆναι πρὸς ξήτησιν 

30 τῆς Εὐρώπης, ἐντολὰς λαβόντα ἢ τὴν παρϑένον 

ἀγαγεῖν ἢ μὴ ἀνακάμπτειν εἰς τὴν Φοινίκην. ἐπελ- 
ϑόντα δὲ πολλὴν χώραν, καὶ μὴ δυνάμενον ἀνευρεῖν, 

ἀπογνῶναι τὴν εἰς οἷκον ἀνακομιδήν᾽ καταντήδσαντα 

δ᾽ εἰς τὴν Βοιωτίαν κατὰ τὸν παραδεδομένον χρησμὸν 
o5 κτίσαι τὰς Θήβας. ἐνταῦϑα δὲ κατοικήσαντα γῆμαι 

μὲν 4ouovíov τὴν ᾿ἀφροδίτης, γεννῆσαι δ᾽ ἐξ αὐτῆς 
Σεμέλην Ixol νὼ καὶ Αὐτονόην καὶ ᾿4γαύην, ἔτι 

8 γενόμενον) ὄντα D — 11 τοὺς] τούτοις D 1 τὰ 
κ. does] *. μέρος τὰ vulg. 16 λεγόμενα post τούτου 
vulg. 21 ἀνάγειν fort. 

{ 
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4 δὲ Πολύδωρον. τῇ δὲ Σεμέλῃ διὰ τὸ κάλλος Ze 
μιγέντα καὶ μεϑ᾽ ἡσυχίας ποιούμενον τὰς ὁμιλίας 
δόξαι καταφρονεῖν αὐτῆς διόπερ ὑπ᾽ αὐτῆς παρα- 
κληϑῆναι τὰς ἐπιπλοκὰς ὁμοίας ποιεῖσϑαι ταῖς πρὸς 

3 τὴν Ἥραν συμπεριφοραῖς. τὸν μὲν οὖν Δία παρα-- 5 
γενόμενον ϑεοπρεπῶς μετὰ βροντῶν καὶ ἀστραπῶν 

ἐπιφανῶς ποιεῖσϑαι τὴν συνουσίαν᾽ τὴν δὲ Σεμέλην 

ἔγκυον οὖσαν καὶ τὸ μέγεϑος τῆς περιστάσεως οὐκ 948 
ἐνέγκασαν τὸ μὲν βρέφος ἐκτρῶσαι, ὑπὸ δὲ τοῦ 
πυρὸς αὐτὴν τελευτῆσαι. ἔπειτα τὸ παιδίον ἀνα- τὸ 

λαβόντα τὸν Δία παραδοῦναι τῷ 'Eouij, καὶ προσ- 
τάξαι τοῦτο μὲν ἀποκομέσαι πρὸς τὸ ἄντρον τὸ 
ἐν τῇ Νύσῃ, κείμενον μεταξὺ Φοινίκης καὶ Νείλου, 
ταῖς δὲ νύμφαις παραδοῦναι τρέφειν καὶ μετὰ πολλῆς 
σπουδῆς ἐπιμέλειαν αὐτοῦ ποιεῖσϑαι τὴν ἀρίστην. 15 

4 διὸ καὶ τραφέντα τὸν Διόνυσον ἐν τῇ Νύσῃ τυχεῖν 

τῆς προδηγορίας ταύτης ἀπὸ Διὸς καὶ Νύσης. καὶ 
τὸν Ὅμηρον δὲ τούτοις μαρτυρῆσαι ἐν τοῖς ἀμ το 
ἐν οἷς λέγει 

ἔστι δέ τις Νύση, ὕπατον ὄρος, ἀνθέον ὕλη, 0 
τηλοῦ Φοινίκης, δχεδὸν Αἰγύπτοιο ῥοάων. 

6 τραφέντα δ᾽ αὐτὸν ὑπὸ τῶν νυμφῶν ἐν τῇ Νύσῃ 
φασὶν εὑρετήν τε τοῦ οἴνου γενέσϑαι καὶ τὴν φυ- 

τείαν διδάξαι τῆς ἀμπέλου τοὺς ἀνθρώπους. ἐπ- 
ἰόντα δὲ σχεδὸν ὅλην τὴν οἰκουμένην πολλὴν χώραν 55 
ἐξημερῶσαι, καὶ διὰ τοῦτο τυχεῖν παρὰ πᾶσι μεγίστων 

4 jzeo6] περὶ D (cf. ΠΙ 64, 4) 7 ποιῆσαι CF. 15 ποιήσα- 
σϑαι 18 τοῦτο Ὁ 28 ve om. vulg. 25 ὅλην] 
πᾶσαν CF. 
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τιμῶν. εὑρεῖν δ᾽ αὐτὸν καὶ τὸ ἐκ τῆς κριϑῆς κατα- 
δκευαξόμενον πόμα, τὸ προσαγορευόμενον μὲν ὑπ᾽ 

ἐνίων ξῦϑος, οὐ πολὺ δὲ λειπόμενον τῆς περὶ τὸν 
οἶνον εὐωδίας. τοῦτο δὲ διδάξαι τοὺς χώραν ἔχον- 

δτας μὴ δυναμένην ἐπιδέχεσϑαι τὴν τῆς ἀμπέλου 

φυτείαν. περιάγεσϑαι δ᾽ αὐτὸν καὶ στρατόπεδον οὐ 
μόνον ἀνδρῶν, ἀλλὰ καὶ γυναικῶν, καὶ τοὺς ἀδίκους 
καὶ ἀσεβεῖς τῶν ἀνθρώπων κολάξειν. καὶ κατὰ μὲν 
τὴν Βοιωτίαν ἀποδιδόντα τῇ πατρίδι χάριτας ἐλευ- 

10 ϑερῶσαι πάδας τὰς πόλεις, καὶ κτίσαι πόλιν ἐπώνυ- 

μον τῆς αὐτονομίας, ἣν ᾿Ελευϑερὰς προδαγορεῦθαι:. 
στρατεύσαντα δ᾽ εἰς τὴν ᾿Ινδικὴν τριετεῖ χρόνῳ τὴν 
ἐπάνοδον εἰς τὴν Βοιωτίαν ποιήδασϑαι, κομίξοντα 

μὲν λαφύρων ἀξιόλογον πλῆϑος, καταγαγεῖν δὲ πρῶ- 
15 rov τῶν ἁπάντων ϑρίαμβον ἐπ᾽ ἐλέφαντος ᾿Ινδικοῦ. 

καὶ τοὺς μὲν Βοιωτοὺς καὶ τοὺς ἄλλους "EAAqvag 

καὶ Θρᾷκας ἀπομνημονεύοντας τῆς κατὰ τὴν ᾿Ινδὲ- 
κὴν στρατείας καταδεῖξαι τὰς τριετηρίδας ϑυσίας 
Διονύσῳ, καὶ τὸν ϑεὸν νομέξειν κατὰ τὸν χρόνον 

20 τοῦτον ποιεῖσϑαι τὰς παρὰ τοῖς ἀνθρώποις ἐπιφα- 

νείας. διὸ καὶ παρὰ πολλαῖς τῶν EAAqvióov πόλεων 

διὰ τριῶν ἐτῶν βακχεῖά τε γυναικῶν ἀϑροίξεσϑαι, 

καὶ ταῖς παρϑένοις νόμιμον εἶναι ϑυρσοφορεῖν καὶ 

δυνενθουσιάξειν εὐαξούσαις καὶ τιμώσαις τὸν ϑεόν᾽ 

249 τὰς δὲ γυναῖκας κατὰ συστήματα ϑυσιάξειν τῷ ϑεῷ 
36 καὶ βακχεύειν καὶ καϑόλου τὴν παρουσίαν ὑμνεῖν 

τοῦ Διονύσου, μιμουμένας τὰς ἱστορουμένας τὸ 
παλαιὸν παρεδρεύειν τῷ ϑεῷ μαινάδας. κολάδαι 

8 ξύϑον ΟΕ 7 καὶ τοὺς] ᾧ τοὺς CF 14 ἀξιό- 
λογον D?, ἀξιολόγων cet. 
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δ᾽ αὐτὸν πολλοὺς μὲν xal ἄλλους κατὰ πᾶδαν τὴν 

οἰκουμένην τοὺς δοχοῦντας ἀσεβεῖν, ἐπιφανεστάτους 

ὃὲ Πενϑέα xol Δυκοῦργον. τῆς δὲ κατὰ τὸν οἶνον 
εὑρέσεως καὶ δωρεᾶς κεχαρισμένης τοῖς ἀνθρώποις 
x«9' ὑπερβολὴν διά vs τὴν ἡδονὴν τὴν ἐκ τοῦ 

ποτοῦ καὶ διὰ τὸ τοῖς σώμασιν εὐτονωτέρους γίνε- 

σϑαι τοὺς τὸν οἶνον πίνοντας, φασὶν ἐπὶ τὸ δεῖπνον, 
ὅταν ἄκρατος οἶνος ἐπιδιδῶται, προσεπιλέγειν ἀγα- 
ϑοῦ δαίμονος ὅταν δὲ μετὰ τὸ δεῖπνον διδῶται 

κδκραμένος ὕδατι, Ζιὸς σωτῆρος ἐπιφωνεῖν. τὸν 

γὰρ οἶνον ἄκρατον μὲν πινόμενον μανιώδεις διαϑέ- 
ὅεις ἀποτελεῖν, τοῦ δ᾽ ἀπὸ ΖΙιὸς ὄμβρου μιγέντος 
τὴν μὲν τέρψιν καὶ τὴν ἡδονὴν μένειν, τὸ δὲ τῆς 
μανίας καὶ παραλύδεως βλάπτον διορϑοῦσϑαι. καϑό- 

λου δὲ μυϑολογοῦσι τῶν ϑεῶν μεγίστης ἀποδοχῆς 
τυγχάνειν παρ᾽. ἀνθρώποις τοὺς ταῖς εὐεργεθίαις 

ὑπερβαλομένους κατὰ τὴν εὕρεσιν τῶν ἀγαϑῶν 
Διόνυσόν τε καὶ Δήμητραν, τὸν μὲν τοῦ προσηνε- 
στάτου ποτοῦ γενόμενον εὑρετήν, τὴν δὲ τῆς ξηρᾶς 

τροφῆς τὴν χρατίστην παραδοῦσαν τῷ γένει τῶν 
ἀνθρώπων. 

Μυϑολογοῦσι δέ τινες καὶ ἕτερον Ζιόνυσδον 
γεγονέναι πολὺ τοῖς χρόνοις προτεροῦντα τούτου. 

φασὶ γὰρ ἐκ Διὸς καὶ Φερδεφόνης ΖΙιόνυδον γενέσϑαι 
τὸν ὑπό τινῶν Σαβάξιον ὀνομαξόμενον, οὗ τήν τε 

γένεσιν καὶ. τὰς ϑυσίας καὶ τιμὰς νυκτερινὰς καὶ 

2 δόξαντας D 7 τὸν δεῖπνον D, τῶν δείπνων F 
8 ἐπιδίδοται προσεπιλέγειν D, δίδοται πᾶσιν ἐπιλέγειν II 
9 δίδοται codices 11 μὲν ante γὰρ vulg. 17 ὑπερ- 
βαλλομένους D 25 τε om. D. 

Q 
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κρυφέους παρεισάγουσι διὰ τὴν αἰσχύνην τὴν ἐκ 
τῆς συνουσίας ἐπακολουϑοῦσαν. λέγουσι δ᾽ αὐτὸν 9 

ἀγχινοίᾳ διενεγκεῖν, καὶ πρῶτον ἐπιχειρῆσαι βοῦς 

ξευγνύειν καὶ διὰ τούτων τὸν σπόρον τῶν καρπῶν 

5 ἐπιτελεῖν. ἀφ᾽ οὗ δὴ xol κερατίαν αὐτὸν παρεισ- 
ἄγουσι. καὶ vóy μὲν ἐκ Σεμέλης γενόμενον ἐν τοῖς 

νεωτέροις χρόνοις φασὶ τῷ σώματι γενέσϑαι τρυ- 
φερὸν καὶ παντελῶς ἁπαλόν, εὐπρεπείᾳ δὲ πολὺ 

| τῶν ἄλλων διενεγκεῖν καὶ πρὸς τὰς ἀφροδιδιακὰς 
10 ἡδονὰς εὐκατάφορον γεγονέναι, κατὰ δὲ τὰς στρα- 

τείας γυναικῶν πλῆϑος περιάγεσϑαι καϑωπλισμένων 
λόγχαις τεϑυρσωμέναις. φασὶ δὲ καὶ τὰς Μούδας 8 

αὐτῷ συναποδημεῖν, παρϑένους οὔσας καὶ πεπαι- 
δευμένας διαφερόντως" ταύτας δὲ διά τε τῆς μελῳ- 

φῦο δίας καὶ τῶν ὀρχήσεων, ἔτι δὲ τῶν ἄλλων τῶν ἐν 
16 παιδείᾳ καλῶν ψυχαγωγεῖν τὸν ϑεόν. φασὶ δὲ καὶ 

παιδαγωγὸν καὶ τροφέα συνέπεσϑαι κατὰ τὰς στρα- 

τείας αὐτῷ Σειληνόν, εἰδηγητὴν καὶ διδάσκαλον 

γινόμενον τῶν καλλίστων ἐπιτηδευμάτων, καὶ μεγάλα 

20 συμβάλλεσϑαι τῷ “]ηιονύσῳ πρὸς ἀρετήν τε καὶ δόξαν. 
καὶ κατὰ μὲν τὰς ἐν τοῖς πολέμοις μάχας ὅπλοις 4 

αὐτὸν πολεμικοῖς κεκοσμῆσϑαι καὶ δοραῖς παρδά- 

AeQv, κατὰ δὲ τὰς ἐν εἰρήνῃ πανηγύρεις καὶ ἑορτὰς 
ἐσθῆσιν ἀνϑειναῖς καὶ κατὰ τὴν μαλακότητα τρυ- 

25 φεραῖς χρῆσϑαι. πρὸς δὲ τὰς ἐκ τοῦ πλεονάξοντος 

οἴνου κεφαλαλγίας τοῖς πίνουσι γινομένας διαδεδέ- 
σϑαι λέγουσιν αὐτὸν μίτρα τὴν κεφαλήν, ἀφ᾽ ἧς 

- 1 κρυφίας II ὅ καὶ om. CF. 11 καϑωπλισμένον D 
16 καὶ οι. Ὁ 18 Σιλῆνον D  94£c05cscw D — 97 μίτρᾳ 
Eus. pr. ev. II 2, 8] μέτρῃ cod. 
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αἰτίας καὶ μιτρηφόρον ὀναμάξεσϑαι" ἀπὸ δὲ ταύτης 
τῆς μίτρας ὕστερον παρὰ τοῖς βασιλεῦσι χαταδει- 
χϑῆναι τὸ διάδημά φασι. διμήτορα δ᾽ αὐτὸν προσ- 
αγορευϑῆναι λέγουσι διὰ τὸ πατρὸς μὲν ἑνὸς ὑπάρξαι᾽ 
τοὺς δύο Ζιονύσους, μητέρων δὲ δυοῖν. κεκληρονο- 
μηκέναι δὲ τὸν νεώτερον καὶ τὰς τοῦ προγενεστέρου 
πράξεις" διόπερ τοὺρ μεταγενεστέρους ἀνθρώπους, 
ἀγνοοῦντας μὲν τἀληϑέρ, πλανηϑέντας δὲ διὰ τὴν 
ὁμωνυμίαν, ἕνα γεγονέναι νομίσαι Ζϊιόνυσον. τὸν 

ὃὲ νάρϑηκα προσάπτουσιν αὐτῷ διά τινας τοιαύτας 
αἰτίας. κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς εὕρεσιν τοῦ οἴνου μήπω 

τῆς τοῦ ὕδατος κράδεως εὑρημένης ἄκρατον πίνειν 
τὸν oivov: κατὰ δὲ τὰς τῶν φίλων συναναστροφὰς 
καὶ εὐωχίας τοὺς συνεορτάξοντας δαψιλῆ τὸν ἄκρα- 

τον ἐμφορησαμένους μανιώδεις γίνεσϑαι, καὶ ταῖς 

βακτηρίαις ξυλίναις χρωμένους ταύταις ἀλλήλους 

τύπτειν. διὸ καὶ τινῶν μὲν τραυματιξομένων, τινῶν 
δὲ καὶ τελευτώντων ἐκ τῶν καιρίων τραυμάτων, 

προσκόψαντα τὸν “ιόνυσον ταῖς τοιαύταις περι- 
στάσεσι τὸ μὲν ἀποστῆσαι τοῦ πίνειν δαψιλῆ τὸν 
ἄκρατον ἀποδοκιμάσαι διὰ τὴν ἡδονὴν τοῦ ποτοῦ, 

καταδεῖξαι δὲ νάρϑηξι χρῆσϑαι καὶ μὴ ξυλίναις 
βακτηρίαιρ. 

᾿Επωνυμίας δ᾽ αὐτῷ τοὺς ἀνθρώπους πολλὰς 

προσάψαι, τὰς ἀφορμὰς ἀπὸ τῶν περὶ αὐτὸν ἐπι- 

τηδευμάτων λαβόντας. Βακχεῖον μὲν γὰρ ἀπὸ τῶν 
συνεπομένων βακχῶν ὀνομάδαι, “ηναῖον δὲ ἀπὸ 
τοῦ πατῆσαι τὰς σταφυλὰς ἐν ληνῷ, Βρόμιον δ᾽ 

6 δύο om. C 6 xalom. CF 26 βάκχιον D. 
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ἀπὸ τοῦ κατὰ τὴν γένεσιν αὐτοῦ γενομένου foóuov: 

ὁμοίως δὲ καὶ πυριγενῆ διὰ τὴν δμοίαν αἰτίαν 

ὠνομάσϑαι. Θρέαμβον δ᾽ αὐτὸν ὀνομασϑῆναί φασιν 
ἀπὸ τοῦ πρῶτον τῶν μνημονευομένων καταγαγεῖν 

5 ἀπὸ τῆς στρατείας ϑρίαμβον εἰς τὴν πατρίδα, τὴν 
ἐξ Ινδῶν ποιησάμενον ἐπάνοδον μετὰ πολλῶν λαφύ- 

961: ρῶν. παραπλησίως δὲ καὶ τὰς λοιπὰς προσηγορίας 
ἐπιϑετικὰς αὐτῷ γεγενῆσϑαι, περὶ ὧν μακρὸν ἂν 
εἴη λέγειν καὶ τῆς ὑποκειμένης ἱστορίας ἀνοίκειον. 

10 δίμορφον δ᾽ αὐτὸν δοκεῖν ὑπάρχειν διὰ τὸ δύο 
Διονύσους γεγονέναι, τὸν μὲν παλαιὸν καταπώγωνα 

διὰ τὸ τοὺς ἀρχαίους πάντας πωγωνοτροφεῖν, τὸν 
Óà νεώτερον ὡραῖον καὶ τρυφερὸν καὶ νέον, καϑότι 

προείρηται. ἔνιοι δὲ λέγουσιν ὅτι τῶν μεϑυόντων 
15 διττὰς διαϑέσεις ἐχόντων, καὶ τῶν μὲν ἱλαρῶν, τῶν 

ὃὲ ὀργίλων γινομένων, δίμορφον ὠνομάσϑαι τὸν 
ϑεόν. καὶ Σατύρους δέ φασιν αὐτὸν περιάγεσϑαι, 
καὶ τούτους ἐν ταῖς ὀρχήσεσι καὶ ταῖς τραγῳδίαις 

τέρψιν καὶ πολλὴν ἡδονὴν παρέχεσϑαι τῷ ϑεῷ. 
80 καϑόλου δὲ τὰς μὲν Μούσας τοῖς ἐκ τῆς παιδείας 

ἀγαϑοῖς ὠφελούσας τε καὶ τερπούσας, τοὺς δὲ Σατύ- 

ρους τοῖς πρὸς γέλωτα δυνεργοῦσιν ἐπιτηδεύμασι 
χρωμένους, παραδκευάξειν τῷ 4ηιονύσῳ τὸν εὐδαί- 
μονα καὶ κεχαρισμένον βίον. καϑόλου δὲ τοῦτον 

86 τῶν ϑυμελικῶν ἀγώνων φασὶν εὑρετὴν γενέσϑαι, 
καὶ ϑέατρα καταδεῖξαι, καὶ μουσικῶν ἀκροαμάτων 

8 ὠνομάσϑαι] ὀνομάσαι CF 11 παλαιὸν] αὐτῶν 
add. D 18 ὡραῖον om. D 16 ὀργίλων, τῶν δὲ 
ἱλαρῶν vulg. 21 τὲ om. D 22 ταῖς. . συνεργούσαις 
ἐπιτηδεύσεσι C 234 τοῦτον τῶν] τοῦτον D, τῶν 

Droponus I. 26 
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σύστημα ποιήσασϑαι' πρὸς δὲ τούτοις ἀλειτουργή- 
τους ποιῆσαι καὶ τοὺς ἐν ταῖς στρατείαις μεταχειρι- 

ξομένους τι τῆς μουσικῆς ἐπιστήμης ἀφ᾽ ὧν τοὺς 
μεταγενεστέρους μουσικὰς συνόδους συστήσασϑαι 

τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τεχνιτῶν, καὶ ἀτελεῖς ποιῆσαι 

τοὺς τὰ τοιαῦτα ἐπιτηδεύοντας. καὶ περὶ μὲν Zfo- 

νύδσου καὶ τῶν περὶ αὐτοῦ μυϑολογουμένων ἀρκε- 

σϑησόμεϑα τοῖς ῥηϑεῖσι στοχαξόμενον τῆς συμμε- 
τρίας. 

6 Περὶ δὲ Πριάπου καὶ τῶν μυϑολογουμένων περὶ 10 
αὐτοῦ νῦν διέξιμεν, οἰκεῖον ὁρῶντες τὸν περὶ τούτου 
λόγον ταῖς ΖΔΙιονυσιακαῖς ἱστορίαις. μυϑολογοῦσιν 
οὖν οἱ παλαιοὶ τὸν Πρίαπον υἱὸν μὲν εἶναι Διονύσου 
καὶ ᾿ἀφροδίτης, πιϑανῶς τὴν γένεσιν ταύτην ἐξη- 
γούμενοι" τοὺς γὰρ οἰνωθέντας φυσικῶς ἐντετάσϑαι 15 

2 πρὸς τὰς ἀφροδισιακὰς ἡδονάς. τινὲς δέ poc. τὸ 

αἰδοῖον τῶν. ἀνθρώπων τοὺς παλαιοὺς μυϑωοδῶς 

ὀνομάξειν βουλομένους Πρίαπον προδαγορεῦσαι. 
ἔνιοι δὲ λέγουσι τὸ γεννητικὸν μόριον, αἴτιον ὑπάρ- 
χον τῆς γενέδεως τῶν ἀνθρώπων καὶ διαμονῆς εἰς 30 

ἅπαντα τὸν αἰῶνα, τυχεῖν τῆς ἀϑανάτου τιμῆς. ot 
δ᾽ Αἰγύπτιοι περὶ τοῦ Πριάπου μυϑολογοῦντές φασι 
τὸ παλαιὸν τοὺς Τιτᾶνας ἐπιβουλεύσαντας Ὀσίριδι 
τοῦτον μὲν ἀνελεῖν, τὸ δὲ σῶμα αὐτοῦ διελόντας 
εἰς ἴσας μερίδας ἑαυτοῖς καὶ λαβόντας ἀπενεγκεῖν 25 

ἐκ τῆς οἰκείας λαϑραέως, μόνον δὲ τὸ αἰδοῖον εἰς 

τὸν ποταμὸν ῥῖψαι διὰ τὸ μηδένα βούλεσϑαι τοῦτο 

σι 

e 

1 ποιῆσαι II 2 καὶ del. Bekker 18 uiv om. 
vulg. 1 τοὺς y. οἷν. τοῦ καὶ παροινωϑέντας D — 25 ἕαυ- 
τοῖς om. II. 
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οδοἀνελέσϑαι. τὴν δὲ Ἶσιν τὸν φόνον τοῦ ἀνδρὸς 
ἀναξητοῦσαν, καὶ τοὺς μὲν Τιτᾶνας ἀνελοῦσαν, τὰ 
δὲ τοῦ σώματος μέρη περιπλάσαδαν εἰς ἀνθρώπου 
τύπον, ταῦτα μὲν δοῦναι ϑάψαι τοῖς ἱερεῦσι καὶ 

5 τιμᾶν προστάξαι ὡς ϑεὸν τὸν Ὄσιριν, τὸ δὲ αἰδοῖον 
μόνον οὐ δυναμένην ἀνευρεῖν καταδεῖξαι τιμᾶν ὡς 
ϑεὸν καὶ ἀναϑεῖναι κατὰ τὸ ἱερὸν ἐντεταμένον. 
περὶ μὲν οὖν τῆς γενέσεως τοῦ Πριάπου καὶ τῆς 

. τιμῆς τοιαῦτα μυϑολογεῖται παρὰ τοῖς παλαιοῖς τῶν 
10 Αἰγυπτίων. τοῦτον δὲ τὸν ϑεὸν τινὲς μὲν ᾿19ύυ- 

φαλλον ὀνομάξουσι, τινὲς δὲ Τύχωνα. τὰς δὲ τιμὰς 
οὐ μόνον κατὰ πόλιν ἀπονέμουσιν αὐτῷ [ἐν τοῖς 
ἱεροῖς], ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰς ἀγροικίας ὀπωροφύλακα 

τῶν ἀμπελώνων ἀποδεικνύντες καὶ τῶν κήπων, ἔτι 
15 δὲ πρὸς τοὺς βασκαίνοντάς τι τῶν καλῶν τοῦτον 

κολαστὴν παρειδάγοντες. ἔν ve ταῖς τελεταῖς οὐ 

μόνον ταῖς Διονυσιακαῖς, ἀλλὰ καὶ ταῖς ἄλλαις 

σχεδὸν ἁπάσαις οὗτος ὁ ϑεὸς τυγχάνει τινὸς τιμῆς, 
μετὰ γέλωτος καὶ παιδιᾶς παρειδαγόμενος ἐν ταῖς 

20 ϑυσίαις. παραπλησίως δὲ τῷ Πριάπῳ τινὲς μυϑο- 
λογοῦσι γεγενῆσϑαι τὸν ὀνομαξόμενον “Ἑρμαφρόδι- 

τον, ὃν ἐξ ΞΕρμοῦ καὶ ᾿ἀφροδίτης γεννηθέντα τυχεῖν 

τῆς ἐξ ἀμφοτέρων τῶν γονέων συντεϑείσης προση- 
γορίας. τοῦτον δ᾽ οἵ μέν φασιν εἶναι ϑεὸν καὶ 

36 κατά τινας χρόνους φαίνεσϑαι παρ᾽ ἀνθρώποις, καὶ 
γεννᾶσϑαι τὴν τοῦ σώματος φύσιν ἔχοντα μεμιγμέ- 

νην ἐξ ἀνδρὸς καὶ γυναικός᾽ καὶ τὴν μὲν εὐπρέ- 

6 ὡς ϑεὸν τιμᾶν Ὁ 11 Τυφῶνα F 19 ἐν τοῖς ἱεροῖς 
delevi, ante ἀπονέμουσιν ponit ὮΝ 18 σχεδὸν om. II (et Eus. 
pr.ev.II 2, 14) τινὸς τιμῆς D (et Eus.), τιμῆς τινος vulg. 

26* 
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πειαν καὶ μαλακότητα τοῦ σώματος ἔχειν γυναικὶ 
παρεμφερῆ, τὸ δ᾽ ἀρρενωπὸν καὶ δραστικὸν ἀνδρὸς 
ἔχειν [τὰ δὲ φυσικὰ μόρια συγγεννᾶσϑαι τούτῳ καὶ 

γυναικὸς καὶ àvógóg] ἔνιοι δὲ τὰ τοιαῦτα γένη 
ταῖς φύσεσιν ἀποφαίνονται τέρατα ὑπάρχειν, καὶ δ 

γεννώμενα δπανίως προδημαντικὰ γίνεσϑαι ποτὲ 
μὲν κακῶν ποτὲ δ᾽ ἀγαϑῶν. καὶ περὶ μὲν τῶν 
τοιούτων ἅλις ἡμῖν ἐχέτω. 

Περὶ δὲ τῶν Μουσῶν, ἐπειδήπερ ἐμνήσθημεν 
ἐν ταῖς τοῦ Ζιονύδου πράξεσιν, οἰκεῖον ἂν εἴη 10 
διελϑεῖν ἐν κεφαλαίοις. ταύτας γὰρ ol πλεῖστοι 

τῶν μυϑογράφων καὶ μάλιστα δεδοκιμασμένοι φασὶ 

ϑυγατέρας εἶναι Διὸς καὶ Μνημοσύνης" ὀλίγοι δὲ 
τῶν ποιητῶν, ἐν οἷς ἐστι καὶ ᾿Δλκμάν, ϑυγατέρας 
ἀποφαίνονται Οὐρανοῦ καὶ Γῆς. δμοίως δὲ καὶ τι 
κατὰ τὸν ἀριϑμὸν διαφωνοῦσιν" oí μὲν γὰρ τρεῖς 
λέγουσιν, οἵ δ᾽ ἐννέα, καὶ κεκράτηκεν ὃ τῶν ἐννέα 
ἀρυϑμὸς ὑπὸ τῶν ἐπιφανεστάτων ἀνδρῶν βεβαιούμε- 
vog, λέγω δὲ Ὁμήρου cvs καὶ Ἡσιόδου καὶ τῶν 
ἄλλων τῶν τοιούτων. Ὅμηρος μὲν γὰρ λέγει 80 

Μοῦσαι δ᾽ ἐννέα πᾶσαι ἀμειβόμεναι ὀπὶ καλῇ" 

Ησίοδος δὲ καὶ τὰ ὀνόματα αὐτῶν ἀποφαίνεται 
λέγων 

Κλειώ τ᾽ Εὐτέρπη τε Θάλειά τε Μελπομένη τε 
Τερψιχόρη τ᾽ ᾿Ερατώ τε Πολύμνιά τ᾽ Οὐρανίη vs258 
Καλλιόπη 9^, dj σφεων προφερεστάτη ἐστὶν ἁπα- se 

δέων. 

2 ἔχειν ἀνδρός vulg. 8 τὰ δὲ — 4 καὶ ἀνδρός BD, 
om. cet. 9 τῶν om. D E 
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IV 6. 7. 405 

τούτων δ᾽ ἑκάστῃ προσάπτουσι τὰς οἰχείας διαϑέδεις 8 

τῶν περὶ μουσικὴν ἐπιτηδευμάτων, οἷον ποιητικήν. 
μελῳδίαν, ὀρχήδεις καὶ χορείας, ἀστρολογίαν τε καὶ 

τὰ λοιπὰ τῶν ἐπιτηδευμάτων. παρϑένους δ᾽ αὐτὰς 
5 οἵ πλεῖστοι [γεγονέναι] μυϑολογοῦσι διὰ τὸ τὰς 

κατὰ τὴν παιδείαν ἀρετὰς ἀφϑόρους δοκεῖν εἶναι. 

Μούσας δ᾽ αὐτὰς ὠνομάσϑαι ἀπὸ τοῦ μυεῖν τοὺς 4 
ἀνθρώπους, τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἀπὸ τοῦ διδάσκειν τὰ 
καλὰ καὶ συμφέροντα καὶ ὑπὸ τῶν ἀπαιδεύτων 

10 ἀγνοούμενα. ἕκάστῃ δὲ προσηγορίᾳ τὸν οἰκχεῖον 

λόγον ἀπονέμοντές φασιν ὠνομάσϑαι τὴν μὲν Κλειὼ 
διὰ τὸ τὸν ἐκ τῆς ποιήσεως τῶν ἐγκωμιαξομένων 
ἔπαινον μέγα κλέος περιποιεῖν τοῖς ἐπαινουμένοις, 
Εὐτέρπην δ᾽ ἀπὸ τοῦ τέρπειν τοὺς ἀκροωμένους 

15 τοῖς ἀπὸ τῆς παιδείας ἀγαϑοῖς, Θάλειαν δ᾽ ἀπὸ τοῦ 

ϑάλλειν ἐπὶ πολλοὺς χρόνους τοὺς διὰ τῶν ποιη- 

μάτων ἐγκωμιαξομένους, Μελπομένην δ᾽ ἀπὸ τῆς : 
μελῳδίας, δι’ ἧς τοὺς ἀκούοντας ψυχαγωγεῖσϑαι, 

Τερψιχόρην δ᾽ ἀπὸ τοῦ τέρπειν τοὺς ἀκροατὰς τοῖς 

20 ἐκ παιδείας περιγινομένοις ἀγαϑοῖς, ᾿Ερατὼ δ᾽ ἀπὸ 

τοῦ τοὺς παιδευϑέντας ποϑεινοὺς καὶ ἐπεράστους 

ἀποτελεῖν, Πολύμνιαν δ᾽ ἀπὸ τοῦ διὰ πολλῆς ὑμνή- 

6506 ἐπιφανεῖς κατασκευάξειν τοὺς διὰ τῶν ποιημά- 
τῶν ἀπαϑανατιξομένους τῇ δόξῃ, Οὐρανίαν δ᾽ ἀπὸ 

25 τοῦ τοὺς παιδευϑέντας ὑπ᾽ αὐτῆς ἐξαίρεσθϑαι πρὸς 

, 4 δ᾽ τε vulg. 6 γεγονέναι om. D (et Eus. pr. ev. II 
2, 16) 6 τὴν om. D ἀφθάρτους ll — 9 xol τὰ συμ- 
φέροντα D 18 ἐμποιεῖν D — 16 τοὺς... ἐγκωμιαξομένους 
om. Il 91 καὶ jiececuot om. D 88 rovg ve διὰ τῶν 
ποιητῶν ἀϑθανατιζομένους D: 
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οὐρανόν᾽ τῇ yàg δόξῃ καὶ τοῖς φρονήμασι μετεωρί.- 
ξεσϑαι τὰς ψυχὰς εἰς ὕψος οὐράνιον᾽ Καλλιόπην 

δ᾽ ἀπὸ τοῦ καλὴν ὅπα προΐεσϑαι, τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τῇ 
εὐεπείᾳ διάφορον οὖσαν ἀποδοχῆς τυγχάνειν ὕπο 
τῶν ἀκουόντων. 

Τούτων δ᾽ ἡμῖν ἀρκούντως εἰρημένων μετα- 
βιβάσομεν τὸν λόγον ἐπὶ τὰς Ἡρακλέους πράξεις. 

8 οὐκ ἀγνοῶ "δ᾽ ὅτι πολλὰ δύσχρηστα συμβαίνει τοῖς 
ἱστοροῦσι τὰς παλαιὰς μυϑολογίας, καὶ μάλιστα τὰς 

περὶ Ἡρακλέους. τῷ μὲν γὰρ μεγέϑει τῶν κατερ- τὸ 
γασϑέντων ὁμολογουμένως οὗτος παραδέδοται πάν- 

τας τοὺς ἐξ αἰῶνος ὑπερᾶραι τῇ μνήμῃ παραδοϑέν- 

τας᾽ δυσέφικτον οὖν ἐστι τὸ κατὰ τὴν ἀξίαν ἕκαστον — 
 tàv πραχϑέντων ἀπαγγεῖλαι καὶ τὸν λόγον ἐξισῶσαι 

e 

τοῖς τηλικούτοις ἔργοις, οἷς διὰ τὸ μέγεϑος ἔπαϑλον 15 

ἦν ἡ ἀϑανασία. διὰ δὲ τὴν παλαιότητα καὶ τὸ 
παράδοξον τῶν ἱστορουμένων παρὰ πολλοῖς ἀπιστου- 

μένων τῶν μύϑων, ἀναγκαῖον ἢ παραλιπόντας τὰ 
μέγιστα τῶν πραχϑέντων καϑαιρεῖν τι τῆς τοῦ ϑεοῦ2δ4 

δόξης ἢ πάντα διεξιόντας τὴν ἱστορίαν ποιεῖν 20 
ἀπιστουμένην. ἔνιον γὰρ τῶν ἀναγινωσκόντων οὐ 
δικαίᾳ χρώμενοι κρίδει τἀκριβὲς ἐπιξητοῦσιν ἐν ταῖς 
ἀρχαίαις μυϑολογίαις ἐπ᾽ lano τοῖς πραττομένοις ἐν 
τοῖς καϑ'᾿ ἡμᾶς χρόνοις, καὶ τὰ δισταξόμενα τῶν 

ἔργων, διὰ τὸ μέγεθος ἐκ τοῦ καϑ᾽ αὑτοὺς βίου ss 
τεκμαιρόμενοι, τὴν Ἡρακλέους δύναμιν ἐκ τῆς 
ἀσϑενείας τῶν νῦν ἀνθρώπων ϑεωροῦσιν, ὥστε διὰ 

1 οὐρανόν] τῇ δόξῃ add. D 2 οὐράνιον om. D 
8 τουτέστι τῇ II — 4 εὐεπία D 10 μὲν om. D 18 τὸ 
τοῦτο D ἕχάστου D 18 ἢ] ἦν CF 24 τῷ... χρόνῳ II. 



IV 47. 8. 9. 401 

τὴν ὑπερβολὴν τοῦ μεγέϑους τῶν ἔργων ἀπιστεῖσϑαι 

τὴν γραφήν. καϑόλου μὲν γὰρ ἐν ταῖς μυϑολογου- 
μέναις ἱστορίαις οὐκ ἐκ παντὸς τρόπου πικρῶς τὴν 

ἀλήϑειαν ἐξεταστέον. καὶ γὰρ év τοῖς ϑεάτροιρ, 
5 πεπεισμένοι μήτε Κενταύρους διφυεῖς ἐξ ἑτερογενῶν 
σωμάτων ὑπάρξαι μήτε Γηρυόνην τρισώματον. ὅμως 

προσδεχόμεϑα τὰς τοιαύτας μυϑολογίας, καὶ ταῖς 

ἐπισημασίαις δυναύξομεν τὴν τοῦ ϑεοῦ τιμήν. καὶ 

γὰρ ἄτοπον Ἡρακλέα μὲν ἔτι κατ᾽ ἀνθρώπους ὄντα 
10 τοῖρ ἰδίοις πόνοις ἐξημερῶσαι τὴν οἰχουμένην, τοὺς 

δ᾽ ἀνθρώπους ἐπιλαϑομένους τῆς κοινῆς εὐεργεσίας 
συκοφαντεῖν τὸν ἐπὶ τοῖς καλλίστοις ἔργοις ἔπαινον. 

καὶ τοὺς μὲν προγόνους διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς 
ἀρετῆς ὁμολογουμένην αὐτῷ συγχωρῆσαι τὴν ἀϑανα- 

15 σίαν, ἡμᾶς δὲ πρὸς τὸν ϑεὸν μηδὲ τὴν πατροπαρά- 
δοτον εὐσέβειαν διαφυλάττειν. ἀλλὰ γὰρ τῶν τοιού- 

τῶν λόγων ἀφέμενοι διέξιμεν αὐτοῦ τὰς πράξεις 

ἀπ’ ἀρχῆς ἀκολούϑως τοῖς παλαιοτάτοις τῶν ποιη- 
τῶν τε καὶ μυϑολόγων. 

4 

30 Τῆς ᾿ἀκρισίου τοίνυν ΖΙανάης καὶ zióg φασι 9 
γενέσϑαι Περσέα" τούτῳ ὃὲ μιγεῖσαν τὴν Κηφέως 
᾿Δἀνδρομέδαν ᾿Ηλεκτρύωνα γεννῆσαι, ἔπειτα τούτῳ 

τὴν Πέλοπος Εὐρυδίκην συνοικήδαδαν ᾿Δλκμήνην 
τεκνῶσαι, καὶ ταύτῃ 4ίέα μιγέντα δι’ ἀπάτης Hoa- 

35 κλέα γεννῆσαι. τὴν μὲν οὖν ὅλην τοῦ γένους ῥίζαν 
ám ἀμφοτέρων τῶν γονέων εἰς τὸν μέγιστον τῶν 
ϑεῶν ἀναφέρειν λέγεται τὸν εἰρημένον τρόπον. τὴν 

3 ἴστορουμέναις μυϑολογέαις F'. 7 τὰς] εἰς τὰς D 
11 κοινῆς] ἐδίας D 18 ὑπεροχὴν vulg. 18 παλαιοτά- 
τοις] ἀρχαιοτάτοις vulg. — 24 τεκνῶσαι) γεννῆσαι D. 
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δὲ γεγενημένην περὶ αὐτὸν ἀρετὴν οὐκ ἐν ταῖς 
πράξεσι ϑεωρηϑῆναι μόνον, ἀλλὰ καὶ πρὸ τῆς 
γενέσεως γινώσκεσϑαι. τὸν γὰρ zu μιδγόμενον 
᾿λκμήνῃ τριπλασίαν τὴν νύχτα ποιῆσαι, καὶ τῷ 
πλήϑει τοῦ πρὸς τὴν παιδοποιίαν ἀναλωϑέντος 5 

χρόνου προσημῆναι τὴν ὑπερβολὴν τῆς τοῦ γεννη- 

ϑησομένου ῥώμης. καϑόλου δὲ τὴν ὁμιλίαν ταύτην 
οὐκ ἐρωτικῆς ἐπιϑυμίας ἕνεκα ποιήδασϑαι, καϑάπερ 
ἐπὶ τῶν ἄλλων γυναικῶν, ἀλλὰ τὸ πλέον τῆς παιδο- 
ποιίας χάριν. διὸ καὶ βουλόμενον τὴν ἐπιπλοκὴν 10 
νόμιμον ποιήσασϑαι βιάδασϑαι μὲν μὴ βουληϑῆναι, 

πεῖσαι δ᾽ οὐδαμῶς ἐλπίξειν διὰ τὴν σωφροσύνην" 
τὴν ἀπάτην οὖν προκρίναντα διὰ ταύτης παρα- 
κρούσασϑαι τὴν ᾿Δλκμήνην, ᾿ἀμφιτρύωνι κατὰ πᾶν 255 

4 ὁμοιωϑέντα. διελθόντος δὲ τοῦ κατὰ φύσιν χρόνου 15 
ταῖς ἐγκύοις, τὸν μὲν Ζίία πρὸς τὴν Ἡρακλέους 
γένεσιν ἐνεχϑέντα τῇ διανοίᾳ προειπεῖν παρόντων 
ἁπάντων τῶν ϑεῶν ὅτι τὸν κατ᾽ ἐκείνην τὴν ἡμέραν 

Περσειδῶν γεννώμενον ποιήσει βασιλέα, τὴν δ᾽ 

Ἥραν ξηλοτυποῦσαν καὶ συνεργὸν ἔχουσαν Εἰλεί- 30 
ϑυιαν τὴν ϑυγατέρα, τῆς μὲν ᾿Δλκμήνης παρακατα- 
σχεῖν τὰς ὠδῖνας, τὸν δ᾽ Εὐρυσϑέα πρὸ τοῦ καϑή- 

5 κοντὸς χρόνου πρὸς τὸ φῶς ἀγαγεῖν. τὸν ÓÀ 4x 

καταστρατηγηϑέντα βουληϑῆναι τήν τε ὑπόσχεσιν 

βεβαιῶσαι καὶ τῆς Ἡρακλέους ἐπιφανείας προνοηϑῆ- 25 
ναι" διό φασιν αὐτὸν τὴν μὲν Ἥραν πεῖσαι συγ- 
χωρῆσαι βασιλέα μὲν ὑπάρξαι κατὰ τὴν ἰδίαν ὑπό- 
ὄχεσιν Εὐρυσϑέα, τὸν δ᾽ Ἡρακλέα τεταγμένον ὑπὸ 

e 

,12 πείσειν Hertlein 18 ἁπάντων om. C 19 περ- 
σιδῶν D γενόμενον CD 20 εἰλήϑυιαν D. 



IV 9. 10. 409 

τὸν Εὐρυσϑέα τελέσαι δώδεκα ἄϑλους oUg ἂν ὁ 
Εὐρυσϑεὺς προστάξῃ, καὶ τοῦτο πράξαντα τυχεῖν 
τῆς ἀϑανασίας. ᾿Δλκμήνη δὲ͵ τεκοῦσα καὶ φοβηϑεῖσα 
τὴν τῆς Ἥρας ξηλοτυπίαν, ἐξέϑηκε τὸ βρέφος εἰς 

5 τὸν τόπον ὃς νῦν ἀπ᾽ ἐκείνου καλεῖται πεδίον .Ηρά- 
κλειον. xo0' ὃν δὴ χρόνον ᾿4ϑηνᾶ μετὰ τῆς Ἥρας 
προσιοῦσα, καὶ ϑαυμάσασα τοῦ παιδίου τὴν φύσιν, 
συνέπεισε τὴν Ἥραν ὑποσχεῖν τὴν ϑηλήν. τοῦ δὲ 
παιδὸς ὑπὲρ τὴν ἡλικίαν βιαιότερον ἐπισπασαμένου 

τοτὴν ϑηλήν, ἡ μὲν Ἥρα διαλγήδασα τὸ βρέφος 
ἔρριψεν, ᾿4ϑηνᾶ δὲ κομίσασα αὐτὸ πρὸς τὴν μητέρα 
τρέφειν παρεκελεύσατο. ϑαυμάσαι δ᾽ ἄν τις εἰκότως 

τὸ τῆς περιπετείας παράδοξον" ἡ μὲν γὰρ στέργειν 
ὀφείλουσα μήτηρ τὸ ἴδιον τέκνον ἀπώλλυεν, ἡ δὲ 

16 μητρυιᾶς ἔχουσα μῖσος δι᾽ ἄγνοιαν ἔσωξε τὸ τῇ 
φύσει πολέμιον. 

Μετὰ δὲ ταῦτα ἡ μὲν Ἥρα δύο δράκοντας 10 
ἀπέστειλε τοὺς ἀναλώδοντας τὸ. βρέφος, ὃ δὲ παῖς 

οὐ καταπλαγεὶς ἑκατέρᾳ τῶν χειρῶν τὸν αὐχένα 
30 σφίγξας ἀπέπνιξε τοὺς δράκοντας. διόπερ ᾿Αργεῖοι 

πυϑόμενοι τὸ γεγονὸς Ἡρακλέα προδηγόρευσαν, ὅτι 
δι᾿ Ἥραν ἔσχε κλέος, ᾿4λκαῖον πρότερον καλούμενον. 
τοῖς μὲν οὖν ἄλλοις οἵ γονεῖς τοὔνομα περιτιϑέασι, 
τούτῳ δὲ μόνῳ ἡ ἀρετὴ τὴν προσηγορίαν ἔϑετο. 

e» 

35 μετὰ δὲ ταῦτα ὁ μὲν ᾿Αμφιτρύων φυγαδευϑεὶς ἐκ 2 
Τίρυνϑος μετῴκησεν εἰς Θήβας" ὁ δ᾽ Ἡρακλῆς τρα- 
φεὶς καὶ παιδευϑεὶς καὶ μάλιστ᾽ ἐν τοῖς γυμνασίοις 

1 ὁ om. OF 6 πεδίον] παιδικὸν COD 77 προιοῦσα II, 
παριοῦσα Bekker καὶ ϑαυμάσασα om. D — 19 οὐ κατα- 
πλαγεὶς om. 1 21 γεγονὸς] γενόμενον II. ' 
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διαπονηϑεὶς ἐγένετο ῥώμῃ τε σώματος πολὺ προέχων 
τῶν ἄλλων ἁπάντων καὶ ψυχῆς λαμπρότητι περι- 
βόητος, ὅς ys τὴν ἡλικίαν ἔφηβος ὧν πρῶτον μὲν 
ἠλευθέρωσε τὰς Θήβας, ἀποδιδοὺς ὡς πατρίδι τὰς 

8 προσηκούσας χάριτας. ὑποτεταγμένων γὰρ τῶν Θη- ὅ 
βαίων ᾿Εργένῳ τῷ βασιλεῖ τῶν Μινυῶν, καὶ κατ᾽ 

ἐνιαυτὸν ὡρισμένους φόρους τελούντων, οὐ κατα- 

πλαγεὶς τὴν τῶν δεδουλωμένων ὑπεροχὴν ἐτόλμησε 256 
πρᾶξιν ἐπιτελέσαι περιβόητον" τοὺς γὰρ παραγενο- 
μένους τῶν Μινυῶν ἐπὶ τὴν ἀπαίτησιν τῶν δασμῶν 1 
καὶ us9' ὕβρεως εἰσπραττομένους ἀκρωτηριάσας 

4 ἐξέβαλεν ἐκ τῆς πόλεως. 'Eoyívov δ᾽ ἐξαιτοῦντος 
τὸν αἴτιον, Κρέων βασιλεύων τῶν Θηβαίων, κατα- 
πλαγεὶς τὸ βάρος τῆς ἐξουσίας, ἕτοιμος ἦν ἐκδὶι- 
δόναι τὸν αἴτιον τῶν ἐγκλημάτων. ὃ δ᾽ Ἡρακλῆς 
πείσας τοὺς ἡλικιώτας ἐλευϑεροῦν τὴν πατρίδα, 

κατέσπασεν ἐκ τῶν ναῶν τὰς προδηλωμένας πανο- 
πλίας, ἃς οἵ πρόγονοι σκῦλα τοῖς ϑεοῖς ἦσαν ἀνα- 
τεϑεικότες᾽ οὐ γὰρ ἦν εὑρεῖν κατὰ τὴν πόλιν ἰδιω- 
τικὸν ὅπλον διὰ τὸ τοὺς Μινύας παρωπλικέναι τὴν 20 
πόλιν, ἵνα μηδεμίαν λαμβάνωσιν οἵ κατὰ τὰς Θήβας 

6 ἀποστάσεως ἔννοιαν. ὃ δ᾽ Ἡρακλῆς πυϑόμενος 
Ἐργῖνον τὸν βασιλέα τῶν Μινυῶν προσάγειν τῇ 
πόλει μετὰ στρατιωτῶν, ἀπαντήσας αὐτῷ κατά τινα 
στενοχωρίαν, καὶ τὸ μέγεϑος τῆς τῶν πολεμίων 536 
δυνάμεως ἄχρηστον ποεήσας, αὐτόν τε τὸν ᾿Εργῖνον 
ἀνεῖλε καὶ τοὺς ust αὐτοῦ σχεδὸν ἅπαντας ἀπέ- 

5 [uw 

6 et 23 μηνύων D 7 τελούντων] μεϑ᾽ ὕβρεως add. 
codices, del. Bekker 10 μινύων Ὁ 11 ἐκπραττομένους II 
18 Θηβαίων] καὶ add. CF — 26 μέγεϑος] μέγιστον D. 
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χτείνεν. ἄφνω δὲ προσπεσὼν τῇ πόλει τῶν Ὀρχο- 
ἱενίων καὶ παρεισπεσὼν ἐντὸς τῶν πυλῶν τά τε 
βασίλεια τῶν Μινυῶν ἐνέπρησε καὶ τὴν πόλιν 

κατέσκαψε. περιβοήτον δὲ τῆς πράξεως γενομένης 6 
5 καϑ' ὅλην τὴν Ελλάδα καὶ πάντων ϑαυμαξόντων 
τὸ παράδοξον, ὃ μὲν βασιλεὺς Κρέων ϑαυμάσας 
τὴν ἀρετὴν τοῦ veavíóxov τήν τε ϑυγατέρα Μεγάραν 

συνῴκισεν αὐτῷ καὶ καϑάπερ υἱῷ γνησίῳ τὰ κατὰ 
τὴν πόλιν ἐπέτρεψεν, Εὐρυσϑεὺς δ᾽ ὁ τὴν βασιλείαν 

10 ὄχων τῆς ᾿Δργείας ὑποπτεύσας τὴν Ἡρακλέους αὔξη- 

σιν μετεπέμπετό τε αὐτὸν καὶ προσέταττε τελεῖν 

ἄϑλους. οὐχ ὑπακούοντος δὲ τοῦ Ἡρακλέους, Ζεὺς 7 
μὲν ἀπέστειλε διακελευόμενος ὑπουργεῖν Εὐρυσϑεῖ, 
Ἡρακλῆς δὲ παρελθὼν εἰς Ζελφοὺς καὶ περὶ τούτων 

15 ἐπερωτήδσας τὸν ϑεόν, ἔλαβε χρησμὸν τὸν δηλοῦντα 

διότι τοῖς ϑεοῖς δέδοκται δώδεκα ἄϑλους τελέσαι 

προστάττοντος Εὐρυσϑέως,. καὶ τοῦτο πράξαντα 
τεύξεσϑαι τῆς ἀθανασίας. 

Τούτων δὲ πραχϑέντων ὃ μὲν Ἡρακλῆς ἐνέ- 11 
80 πεόεν εἰς ἀϑυμίαν οὐ τὴν τυχοῦδσαν᾽ τό cvs γὰρ 

τῷ ταπεινοτέρῳ δουλεύειν οὐδαμῶς ἄξιον ἔκρινε τῆς 
ἰδίας ἀρετῆς, τό τε τῷ “Διὶ καὶ πατρὶ μὴ πείϑεσϑαι 
καὶ ἀσύμφορον ἐφαένετο καὶ ἀδύνατον. εἰς πολλὴν 
οὖν ἀμηχανίαν ἐμπίπτοντος αὐτοῦ, Ἥρα μὲν ἔπεμψεν 

25 αὐτῷ λύτταν ὃ δὲ τῇ ψυχῇ δυσφορῶν εἰς μανίαν 
ἐνέπεσε. τοῦ πάϑους δ᾽ αὐξομένου τῶν φρενῶν 
ἐκτὸς γενόμενος τὸν μὲν ᾿Ιόλαον ἐπεβάλετο κτείνειν, 

3 μηνύων D 8 τὰ κατὰ om. Il 12 Ζεὺς] ὁ Ζεὺς D 
18 τεύξασϑαι vulg. 19 προσταχϑέντων Wess. 21 ἔκρι»] 
δεῖν add. vulg. 234 ἐπέπεμψεν Reiske. 
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ἐκείνου δὲ φυγόντος καὶ τῶν παίδων τῶν ix Me- 
γάρας πλησίον διατριβόντων, τούτους ὡς πολεμίους 

κατετόξευσε. μόγις δὲ τῆς μανίας ἀπολυϑείς, καὶ 251 

ἐπιγνοὺς τὴν ἰδίαν ἄγνοιαν, περιαλγὴς ἦν ἐπὶ τῷ 
μεγέϑει τῆς συμφορᾶς. πάντων δ᾽ αὐτῷ συλλυπου- 5 
μένων καὶ συμπενϑούντων, ἐπὶ πολὺν χρόνον κατὰ 
τὴν οἰκίαν ἡσύχαξεν, ἐκκλίνων τὰς τῶν ἀνθρώπων 

ὁμιλίας τε καὶ ἀπαντήσειρ᾽ τέλος δὲ τοῦ χρόνου τὸ 
πάϑος πραὔναντος κρίνας ὑπομένειν τοὺς κινδύ- 

νους παρεγένετο πρὸς Εὐρυσϑέα. καὶ πρῶτον μὲν 
ἔλαβεν ἄϑλον ἀποκτεῖναι τὸν ἐν Νεμέα λέοντα. 
οὗτος δὲ μεγέϑει μὲν ὑπερφυὴς ἦν, ἄτρωτος δὲ ὧν 
σιδήρῳ καὶ χαλκῷ καὶ λίϑῳ τῆς κατὰ χεῖρα βιαξο- 
μένης προσεδεῖτο ἀνάγκης. διέτριβε δὲ μάλιστα 
μεταξὺ Μυκηνῶν καὶ Νεμέας περὶ ὄρος τὸ καλού- 

μενον ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος Τρητόν᾽ εἶχε γὰρ 
περὶ τὴν ῥίξαν διώρυχα διηνεκῆ, xo0' ἣν εἰώϑει 
φωλεύειν τὸ ϑηρίον. ὁ δ᾽ Ἡρακλῆς καταντήσας 

ἐπὶ τὸν τόπον προσέβαλεν αὐτῷ, καὶ τοῦ ϑηρίου 

συμφυγόντος εἰς τὴν διώρυχα συνακολουϑῶν αὐτῷ 
καὶ τὸ ἕτερον τῶν στομίων ἐμφράξας συνεπλάκη͵ 
καὶ τὸν αὐχένα σδφίγξας τοῖς βραχίοσιν ἀπέπνιξε. 

τὴν δὲ δορὰν αὐτοῦ περιϑέμενος, καὶ διὰ τὸ μέγεϑος 

ἅπαν τὸ ἴδιον σῶμα περιλαβών, εἶχε σκεπαστήριον 

τῶν μετὰ ταῦτα κινδύνων. 

Δεύτερον δ᾽ ἔλαβεν ἀϑλον ἀποκτεῖναι τὴν Δερ- 

8 μόλις 11 6 συμπαϑούντων CF 8 τέλος] εἰς 
τέλο 10 μὲν om. vulg. 11 ἀποκτεῖναι om. CE 
12 ην)] ov D 22 ἔπνιξεν D 26 ϑλον om. D Ato- 
νέαν 

25 
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ναίαν ὕδραν, ἧς ἐξ ἑνὸς σώματος ἑκατὸν αὐχένες 

ἔχοντες κεφαλὰς ὄφεων διετετύπωντο. τούτων δ᾽ 

εἰ μία διαφϑαρείη, διπλασίας ὁ τμηϑεὶς ἀνέει τόπος" 

δι’ ἣν αἰτίαν ἀήττητος ὑπάρχειν διείληπτο, καὶ κατὰ 
5ÀAÓyov: τὸ γὰρ χειρωϑὲν αὐτῆς μέρος διπλάσιον 
ἀπεδίδου βοήϑημα. πρὸς δὲ τὴν δυστραπέλειαν 
ταύτην ἐπινοήσας τι φιλοτέχνημα προσέταξεν ᾿Ιολάῳ 
λαμπάδι καομένῃ τὸ ἀποτμηϑὲν μέρος ἐπικάειν, ἵνα 
τὴν ῥύσιν ἐπίόχῃ τοῦ αἵματος. οὕτως οὖν χειρω- 

10 σάμενος τὸ ξῷον εἰς τὴν χολὴν ἀπέβαπτε τὰς ἀκί- 

δας, ἵνα τὸ βληϑὲν βέλος ἔχῃ τὴν ἐκ τῆς ἀκίδος 
πληγὴν ἀνίατον. 

Τρίτον δὲ πρόσταγμα ἔλαβεν ἐνεγκεῖν τὸν 'Egv- 12 
μάνϑιον κάπρον ξῶντα, ὃς διέτριβεν ἐν τῇ Δαμπείᾳ 

15 τῆς Αἀρκαδίαρ. ἐδόκει δὲ τὸ πρόσταγμα τοῦτο πολ- 
λὴν ἔχειν δυσχέρειαν ἔδει γὰρ τὸν ἀγωνιξόμενον 

τοιούτῳ ϑηρίῳ τοσαύτην ἔχειν περιουσίαν ὥστε ἐπ᾽ 
αὐτῆς τῆς μάχης ἀκριβῶς στοχάσασϑαι τοῦ καιροῦ. 
ἔτι μὲν γὰρ ἰσχύοντα ἀφεὶς αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀδόν- 

3 τῶν ἂν ἐκινδύνευσε, πλέον δὲ τοῦ δέοντος καταπο- 
λεμήσας ἀπέκτεινεν, ὥστε τὸν ἄϑλον ὑπάρχειν ἀσυν- 
τέλεστον. ὅμως δὲ κατὰ τὴν μάχην ταμιευσάμενος ? 
ἀκριβῶς τὴν συμμετρίαν ἀπήνεγκε τὸν κάπρον ξῶντα 

πρὸς Εὐρυσϑέα' ὃν ἰδὼν ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τῶν ὥμων 

2 διετυποῦντο codices, corr. Dind. 8 φϑαρείη D 
6 δυσεραπελίαν vulg. 8 λαμπάδι καιομένῃ post uéooc 
vulg. 11 ἔχει D, παρέχει C 13 Ἐρυμάνϑειον CF 
14 διέτριβεν Dind., διέτριβε μὲν codices ἐν τῇ “αμπίᾳ 
BD, ἐν πεδίῳ ceteri 18 ἀκριβῶς om. D στοχα- 
ξεσϑαι G. — 20 πλέον Dind, mAsío cod. 21 ὥστε] ὡς CF 
τὸν Rhod., τὸ cod. 
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φέροντα, καὶ φοβηϑείς, ἔχρυψεν ἑαυτὸν εἰς χαλ- 208 
κοῦν πέϑον. 

“Ἅμα ὃὲ τούτοις πραττομένοις “Ἡρακλῆς κατη- 
γωνίσατο τοὺς ὀνομαξομένους Κενταύρους διὰ τοιαύ- 
τας αἰτίκχς. Φόλος ἦν Κένταυρος, ἀφ᾽ οὗ συνέβη 5 
τὸ πλησίον ὄρος Φολόην ὀνομασϑῆναι᾽ οὗτος ξενίοις 
δεχόμενος Ηρακλέα τὸν κατακεχωσμένον οἴνου πίϑον 
ἀνέῳξε. τοῦτον γὰρ μυϑολογοῦσι τὸ παλαιὸν 41ι6- 
νυδον παρατεϑεῖσϑαί τινι Κενταύρῳ, καὶ προστάξαι 
τότε ἀνοῖξαι ὅταν Ἡρακλῆς παραγένηται. διόπερ 1 
ὕστερον τέτταρσι γενεαῖς ἐπιξενωϑέντος αὐτοῦ μνη- 

σϑῆναι τὸν Φόλον τῆς zl.ovóGov παραγγελίας. ἀνοι- 

χϑέντος οὖν τοῦ πίϑου, καὶ τῆς εὐωδίας διὰ τὴν 
παλαιότητα καὶ δύναμιν τοῦ οἴνου προσπεσούδης 
τοῖς πλησίον οἰχοῦσι Κενταύροις, συνέβη διοιστρη-- 
ϑῆναι τούτους" διὸ καὶ προσπεσόντες ἀϑρόοι τῇ 
οἰκήσει τοῦ Φόλου καταπληκτικῶς ὥρμησαν πρὸς 

ἁρπαγήν. ὃ μὲν οὖν Φόλος φοβηϑεὶς ἔκρυψεν 
ἑαυτόν, ὃ δ᾽ Ἡρακλῆς παραδόξως συνεπλάκη τοῖς 
βιαξομένοις᾽ ἔδει γὰρ διαγωνέξεσϑαι πρὸς τοὺς ἀπὸ 30 

μὲν μητρὸς ὄντας ϑεούς, τὸ δὲ τάχος ἔχοντας ἵππων, 
ῥώμῃ δὲ δισωμάτους ϑῆρας, ἐμπειρίαν δὲ καὶ σύνε- 
σιν ἔχοντας ἀνδρῶν. τῶν δὲ Κενταύρων οἱ μὲν 
πεύκας αὐτορρίξζους ἔχοντες ἐπῇσαν, οἱ δὲ πέτρας 
μεγάλας, τινὲς δὲ λαμπάδας ἡμμένας, ἕτεροι δὲ 55 
βουφόνους πελέκεις. ὃ δ᾽ ἀκαταπλήχτως ὑποστὰς 

ἀξίαν τῶν προκατειργαδσμένων συνεστήσατο μάχην. 
συνηγωνίξετο δ᾽ αὐτοῖς 5 μήτηρ Νεφέλη πολὺν 

rn 5 

1 αυὔὸ7},)) 1*4 -He.] τὸν 'Ho. vulg. 11 τέτταρσι] 
πολλαῖς GE 21 ϑεοὺς ὄντας vulg. 4234 αὐτορέζους cod. 
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; ὄμβρον ἐκχέουσα, δι’ οὗ τοὺς μὲν τετρασκελεῖς οὐκ 
ἔβλαπτε, τῷ δὲ δυσὶν ἠρεισμένῳ δκέλεσι τὴν βάσιν 
ὀλισϑηρὰν κατεσκεύαξεν. ἀλλ᾽ ὅμως τοὺς τοιούτοις 

προτερήμασι πλεονεκτοῦντας Ἡρακλῆς παραδόξως 
5 κατηγωνίδσατο, καὶ τοὺς μὲν πλείστους ἀπέκτεινε, 
τοὺς δ᾽ ὑπολειφϑέντας φυγεῖν ἠνάγκασε. τῶν δ᾽ ' 

| ἀναιρεϑέντων Κενταύρων ὑπῆρχον ἐπιφανέστατοι 
| Zágwvig καὶ Aoystog καὶ 4ugiov, ἔτι δὲ ᾿πποτίων 

καὶ Ὄρειος καὶ ᾿Ισοπλὴς καὶ Μελαγχαίτης, πρὸς δὲ 
10 τούτοις Θηρεὺς καὶ ΖΔούπων καὶ Φρίξος. τῶν δὲ 

διαφυγόντων τὸν κίνδυνον ὕστερον ἕκαστος τιμωρίας 
ἠξιώϑη᾽ Ὅμαδος μὲν γὰρ ἐν ᾿Δρκαδίᾳ τὴν Εὐρυ- 
σϑέως ἀδελφὴν '"AAxvóvqv βιαξόμενος ἀνῃρέϑη. ἐφ᾽ 
o συνέβη ϑαυμασϑῆναι τὸν Ἡρακλέα διαφερόντως" 

᾿ς τότὸν μὲν γὰρ ἐχϑρὸν xov ἰδίαν ἐμίσησε, τὴν δ᾽ 
! ὑβριξομένην ἐλεῶν ἐπιεικείᾳ διαφέρειν ὑπελάμβανεν. 

ἴδιον δέ τι συνέβη καὶ περὶ τὸν Ἡρακλέους φίλον 8 
οὔοτὸν ὀνομαξόμενον Φόλον. οὗτος γὰρ διὰ τὴν συγ- 

γένειαν ϑάπτων τοὺς πεπτωκότας Κενταύρους. καὶ 

80 βέλος ἔκ τινος ἐξαιρῶν, ὑπὸ τῆς ἀκίδος ἐπλήγη, καὶ 

τὸ τραῦμα ἔχων ἀνίατον ἐτελεύτησεν. ὃν Ἡρακλῆς 
μεγαλοπρεπῶς ϑάψας ὑπὸ τὸ ὄρος ἔϑηκεν, ὃ στήλης 
ἐνδόξου γέγονε κρεῖττον Φολόη γὰρ ὀνομαξόμενον 
διὰ τῆς ἐπωνυμίας μηνύει τὸν ταφέντα καὶ οὐ δι᾽ 

95 ἐπιγραφῆς. ὁμοίως δὲ καὶ Χείρωνα τὸν ἐπὶ τῇ 
ἑατρικῇ. ϑαυμαξόμενον ἀκουσίως τόξου βολῇ διέ- 

2 δυεῖν D 8 vovg] τοῖς vulg. 19 ὅμαλος D 
18 βιασάμενος vulg. 14 ϑαυμ. συνέβη vulg. 16 ὑπε- 
λαμβάνετο Hertlein 17 καὶ om. vulg. 20 ἐξαίρων codices 
21 ὃν 'He.] ὃ δ᾽ Ἧρ. αὐτὸν CE. 29 ἔϑαψεν Il ἔϑηκεν 
om. II 28 Φολόην D 84 ὁμωνυμίας ll μηνύειν DF. 
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φϑειρε. xol περὶ μὲν τῶν Κενταύρων ἱκανῶς ἡμῖν 
εἰρήσϑω. 

Μετὰ δὲ ταῦτ᾽ ἔλαβε πρόσταγμα τὴν χρυσόκε- 
ρῶν μὲν οὖσαν ἔλαφον, τάχει δὲ διαφέρουσαν, ἀγα- 
γεῖν. τοῦτον δὲ τὸν &OAov συντελῶν τὴν ἐπίνοιαν 5 
ἔσχεν οὐκ ἀχρηστοτέραν τῆς κατὰ τὸ σῶμα ῥώμης. 
oí μὲν γάρ φασιν αὐτὴν ἄρκυσιν ἑλεῖν, οἱ δὲ διὰ 
τῆς στιβείας χειρώσασϑαι καϑεύδουσαν, τινὲς δὲ 

συνεχεῖ διωγμῷ καταπονῆσαι᾽ πλὴν ἄνευ βίας καὶ 

κινδύνων διὰ τῆς κατὰ τὴν ψυχὴν ἀγχινοίας τὸν 1 
ἄϑλον τοῦτον κατειργάσατο. 

Ὁ δ᾽ Ἡρακλῆς πρόσταγμα λαβὼν τὰς ἐκ τῆς 
᾿Στυμφαλίδος λίμνης ὄρνιϑας ἐξελάσαι, τέχνῃ καὶ 
ἐπινοίᾳ ῥᾳδίως συνετέλεσε τὸν ἄϑλον. ἐπεπόλασε 
γάρ, ὡς ἔοικεν, ὀρνέϑων πλῆϑος ἀμύϑητον, καὶ ιὉ 

τοὺς ἐν τῇ πλησίον χώρᾳ καρποὺς ἐλυμαίνετο. βίᾳ 
μὲν οὖν ἀδύνατον ἦν χειρώσασϑαι τὰ ξῷα διὰ τὴν 
ὑπερβολὴν τοῦ πλήϑους, φιλοτέχνου δ᾽ ἐπινοίας 
ἡ πρᾶξις προσεδεῖτο. διόπερ κατασκευάσας χαλκῆν 
πλαταγήν. καὶ διὰ ταύτης ἐξαίσιον καταδσκευάξων 30 
ψόφον, ἐξεφόβει và ξῷα, καὶ πέρας τῇ συνεχείᾳ 
τοῦ χρότον ῥαδίως ἐκπολιορκήσας καϑαρὰν ἐποίησε 
τὴν λίμνην. 

Τελέσας δὲ καὶ τοῦτον τὸν GOAov ἔλαβε παρ᾽ 
Εὐρυσϑέως πρόσταγμα τὴν αὐλὴν τὴν “ὐγέου κα- 35 
ϑᾶραι μηδενὸς βοηϑοῦντος᾽ αὕτη δ᾽ ἐκ πολλῶν 
χρόνων ἠϑροισμένην κόπρον εἶχεν ἄπλατον, ἣν 

ὅ τὴν om. vulg. 6 κατὰ τὸ σῶμα] τοῦ σώματος D 
8 στιβίας D, στειβίας CF 29 ἐκπολεμήσας CF 28 τὴν 
4.) τοῦ 4. vulg. — 27 χρόνων] ἐτῶν ΠῚ: ἄπλετον II. 
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ὕβρεως ἕνεκεν Εὐρυσϑεὺς προσέταξε καϑᾶραι. ὃ 
δ᾽ Ἡρακλῆς τὸ μὲν τοῖς ὥμοις ἐξενεγκεῖν ταύτην 
ἀπεδοκίμαδεν, ἐκκλίνων τὴν ἐκ τῆς ὕβροδως αἰσχύνην᾽ 

ἐπαγαγὼν δὲ τὸν ᾿Δλφειὸν καλούμενον ποταμὸν ἐπὶ 
5 τὴν αὐλήν, καὶ διὰ τοῦ ῥεύματος ἐκκαϑάρας αὐτήν, 

χωρὶς ὕβρεως συνετέλεσε τὸν &OAov ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ. 
διὸ xol ϑαυμάδαι τις ἂν τὴν ἐπίνοιαν᾽ τὸ γὰρ 
ὑπερήφανον τοῦ προστάγματος χωρὶς αἰσχύνης ἐπε- 
τέλεσεν, οὐδὲν ὑπομείνας ἀνάξιον τῆς ἀϑανασίας. 

10 Μετὰ δὲ ταῦτα λαβὼν ἦἄϑλον τὸν ἐκ Κρήτης 4 
φθοταῦρον ἀγαγεῖν, οὗ Πασιφάην ἐρασϑῆναί φασι, πλεύ- 

δας εἰς τὴν νῆσον, καὶ Μίνω τὸν βασιλέα συνεργὸν 

λαβών, ἤγαγεν αὐτὸν εἰς Πελοπόννησον, τὸ τηλᾶι- 
κοῦτον πέλαγος ἐπ᾽ αὐτῷ ναυστοληϑείρ. 

16 Τελέσας δὲ τοῦτον τὸν ἄϑλον τὸν Ὀλυμπικὸν 14 
ἀγῶνα συνεστήσατο, κάλλιστον τῶν τόπων πρὸς 

τηλικαύτην πανήγυριν προκρίνας τὸ παρὰ τὸν ᾿41λ- 
φειὸν ποταμὸν πεδίον, ἐν ᾧ τὸν ἀγῶνα τοῦτον τῷ 
Zh τῷ πατρίῳ καϑιέρωσε. στεφανίτην δ᾽ αὐτὸν 

20 ἐποίησεν, ὅτι καὶ αὐτὸς εὐηργέτηδσε τὸ γένος τῶν 

ἀνθρώπων οὐδένα λαβὼν μισϑόν. τὰ δ᾽ ἀϑλήματα 2 
πάντα αὐτὸς ἀδηρίτως ἐνίκησε, μηδενὸς τολμήσαν- 
τος αὐτῷ συγκριϑῆναι διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἀρετῆς, 

καίπερ τῶν ἀϑλημάτων ἐναντίων ἀλλήλοις ὄντων᾽ 
8᾽ τὸν γὰρ πύχτην ἢ παγκρατιαστὴν τοῦ σταδιέως 

δύσκολον περιγενέσϑαι, καὶ πάλιν τὸν ἐν τοῖς κού- 
φοις ἀϑλήμασι πρωτεύοντα καταγωνίσασϑαι τοὺς ἐν 

4 i dpud] Πηνειὸν II ἢ ἄν τις vulg. 18 αὐτὸν 
om. 14 αὐτὸν CF 920 ἐποίησεν] κατεσκεύασεν vulg. 
27 ics del. edit. 

. Drzopomvs I. 91 
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τοῖς βαρέσιν ὑπερέχοντας δυσχερὲς κατανοῆσαι. 
διόπερ εἰκότως ἐγένετο τιμιώτατος ἁπάντων τῶν 

ἀγώνων οὗτος, τὴν ἀρχὴν ἀπ᾿ ἀγαϑοῦ λαβών. 
8 Οὐχ ἄξιον δὲ παραλιπεῖν οὐδὲ τὰς ὑπὸ τῶν 
ϑεῶν αὐτῷ δοθείσας δωρεὰς διὰ τὴν ἀρετήν. ἀπὸ δ 

γὰρ τῶν πολέμων τραπέντος αὐτοῦ πρὸς ἀνέσεις τὲ 
καὶ πανηγύρεις, ἔτι δ᾽ ἑορτὰς καὶ ἀγῶνας, ἐτίμησαν 
αὐτὸν δφρεαῖς οἰκείαις ἕκαστος τῶν ϑεῶν, ᾿4ϑηνᾶ 
μὲν πέπλῳ, Ἥφαιστος δὲ ῥοπάλῳ καὶ ϑώρακι" καὶ 
πρὸς ἀλλήλους ἐφιλοτιμήϑησαν οἷ προειρημένοι ϑεοὶὲ 10 
κατὰ τὰς τέχνας, τῆς μὲν πρὸς εἰρηνικὴν ἀπόλαυσιν 
καὶ τέρψιν, τοῦ δὲ πρὸς τὴν τῶν πολεμικῶν κιν- 
δύνων ἀσφάλειαν. τῶν δ᾽ ἄλλων Ποσειδῶν μὲν 
ἵππους ἐδωρήσατο, ᾿Ερμῆς δὲ ξίφος, ᾿“πόλλων δὲ 
τόξον τε ἔδωκε καὶ τοξεύειν ἐδίδαξε, Ζ]΄ημήτηρ δὲ 16 
πρὸς τὸν καϑαρμὸν τοῦ Κενταύρων φόνου τὰ μικρὰ 
μυστήρια συνεστήσατο, τὸν Ἡρακλέα τιμῶσα. 

4 Ἴδιον δέ τι συνέβη καὶ κατὰ τὴν γένεσιν τοῦ 
ϑεοῦ τούτου συντελεσϑῆναι. Ζεὺς γὰρ πρώτῃ μὲν 
ἐμίγη γυναικὶ ϑνητῇ Νιόβῃ τῇ Φορωνέως, ἐσχάτῃ 20 
δ᾽ ᾿Δλχμήνῃ" ταύτην δ᾽ ἀπὸ Νιόβης ἑἕκκαιδεκάτην 
oí μυϑογράφοι γενεαλογοῦσιν᾽ ὥστε τοῦ γεννᾶν &v- 

ϑρώπους ἐκ μὲν τῶν ταύτης προγόνων ἤρξατο, εἰς 
αὐτὴν δὲ ταύτην κατέληξεν" ἐν ταύτῃ γὰρ τὰς πρὸς 

ϑνητὴν ὁμιλίας κατέλυσε, καὶ κατὰ τοὺς ὕστερον 25 
χρόνους οὐδένα τούτων γεννήσειν ἄξιον ἐλπίζων 
οὐκ ἐβουλήϑη τοῖς κρείττοσιν ἐπεισάγειν τὰ χείρω. 

15 Μετὰ δὲ ταῦτα τῶν περὶ τὴν Παλλήνην γιγάν- 261 

1 καταπονῆσαι ID 8 ἀρχὴν ὑπεροχὴν II 5 δοθείσας 
αὐτῷ vulg. 29 ὥστε vov Dindorf, εἰς δὲ τὸ codices. 
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vov ἑλομένων τὸν πρὸς τοὺς ἀϑανάτους πόλεμον, 

Ἡρακλῆς τοῖς ϑεοῖς συναγωνισάμενος καὶ πολλοὺς 

ἀνελὼν τῶν γηγενῶν ἀποδοχῆς ἔτυχε τῆς μεγίστης. 
Ζεὺς γὰρ τοὺς μὲν συναγωνιδσαμένους τῶν ϑεῶν 

5 μόνους ὠνόμασεν Ὀλυμπίους, ἵνα τῇ ταύτης τιμῇ 
ὁ ἀγαϑὸς κοσμηϑεὶς ἐπωνυμίᾳ διαφέρῃ τοῦ χείρονος" 
ἠξίωσε δὲ ταύτης τῆς προσηγορίας τῶν ἐκ ϑνητῶν 
γυναικῶν γενομένων Διόνυσον καὶ Ἡρακλέα, οὐ 
μόνον ὅτι πατρὸς ἦσαν Διός, ἀλλὰ διότι καὶ τὴν 

10 προαίρεσιν ὁμοίαν ἔσχον, εὐεργετήδσαντες μεγάλα 

τὸν βίον τῶν ἀνθρώπων. 
Ζεὺς δέ, Προμηϑέως παραδόντος τὸ πῦρ τοῖς 2 

ἀνϑρώποις, δεσμοῖς κατελάβετο καὶ παρέστησεν ἀετὸν 
τὸν ἐσθίοντα τὸ ἧπαρ αὐτοῦ. Ἡρακλῆς δ᾽ ὁρῶν τῆς 

15 τιμωρίας αὐτὸν τυγχάνοντα διὰ τὴν τῶν ἀνθρώπων 
εὐεργεσίαν, τὸν μὲν ἀετὸν κατετόξευσε, τὸν δὲ 
Ζία πείδας λῆξαι τῆς ὀργῆς ἔσωδε τὸν κοινὸν 

εὐεργέτην. 
Μετὰ δὲ ταῦτα ἔλαβεν ἄϑλον ἀγαγεῖν τὰς zfw- 8 

20 μήδους τοῦ Θρακὸς ἵππους. αὗται δὲ χαλκᾶς μὲν 

φάτνας εἶχον διὰ τὴν ἀγριότητα, ἁλύδεσι δὲ σιδη- 
ραῖς διὰ τὴν ἰσχὺν ἐδεσμεύόντο, τροφὴν δ᾽ ἐλάμ- 

βανον οὐ τὴν ἐκ γῆς φυομένην, ἀλλὰ τὰ τῶν ξένων 
μέλη διαιρούμεναι τροφὴν εἶχον τὴν συμφορὰν τῶν 

35 ἀκληρούντων. ταύτας ὃ Ἡρακλῆς βουλόμενος χειρώ- 

»ὅασϑαι τὸν κύριον Διομήδην παρέβαλε, καὶ ταῖς τοῦ 
παρανομεῖν διδάξαντος σαρξὶν ἐχπληρώσας τὴν ἔν- 

δειαν τῶν ξῴων εὐπειϑεῖς ἔσχεν. Εὐρυσϑεὺς δ᾽ 4 

1 ἀνελομένων Dind. 9 ἀλλ᾽ ὅτι F — 10 εἶχον CF 
18 et 16 αἰετὸν CD. 

27* 
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ἀχϑεισῶν πρὸς αὐτὸν τῶν ἵππων ταύτας uiv ἱερὰς 

ἐποίησεν Ἥρας, ὧν τὴν ἐπιγονὴν συνέβη διαμεῖναι 
μέχρι τῆς ᾿4λεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος βασιλείας. 

Τοῦτον δὲ τὸν ἄϑλον ἐπιτελέσας μετ᾽ ᾿Ιάσονος 
συνεξέπλευσε συστρατεύσων ἐπὶ τὸ χρυσόμαλλον 5 
δέρος εἰς Κόλχους. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐν τῇ 
τῶν ᾿Δργοναυτῶν στρατείᾳ τὰ κατὰ μέρος διέξιμεν. 

16 Ἡρακλῆς δὲ λαβὼν πρόσταγμα τὸν ᾿Ἱππολύτης τῆς 
'"Auatóvog ἐνεγκεῖν ξωστῆρα, τὴν ἐπὶ τὰς ᾿Ζμαξόνας 

στρατείαν ἐποιήσατο. πλεύσας οὖν εἰς τὸν Εὔξεινον 10 
ἀπ᾽ ἐκείνου κληϑέντα Πόντον, καὶ καταπλεύσας ἐπὶ 
τὰς ἐκβολὰς τοῦ Θερμώδοντος ποταμοῦ, πλησίον 

Θεμισκύρας πόλεως κατεστρατοπέδευσεν, ἐν 1] τὰ 
2 βασίλεια τῶν ᾿Δμαξόνων ὑπῆρχε. καὶ τὸ μὲν πρῶ- 

τον ijv, παρ᾽ αὐτῶν τὸν προστεταγμένον ξωστῆρα" τὉ 
ὡς δ᾽ οὐχ ὑπήκουον, συνῆψε μάχην αὐταῖς. τὸ μὲν 
ὖν ἄλλο πλῆϑος αὐτῶν ἀντετάχϑη τοῖς πολλοῖς, 

αἵ δὲ τιμιώταται κατ᾽ αὐτὸν ταχϑεῖσαι voóv'HooxA£a2o2 
μάχην καρτερὰν συνεστήσαντο. πρώτη μὲν γὰρ αὐτῷ 
συνάψασα μάχην ΄Ἄελλα, [καὶ] διὰ τὸ τάχος ταύτης Ὁ 
τετευχυῖα τῆς προσηγορίας, ὀξύτερον εὗρεν αὑτῆς 

τὸν ἀντιταχϑέντα. δευτέρα δὲ Φιλιππὶς εὐθὺς ἐκ 

τῆς πρώτης συστάσεως καιρίῳ πληγῇ περιπεσοῦσα 
διεφϑάρη. μετὰ δὲ ταῦτα Προϑόῃ συνῆψε μάχην, 
v ἐκ προκλήσεως ἔφασαν ἑπτάκις νενικηκέναι τὸν 35 

ἀντιταξάμενον. πεσούσης δὲ καὶ ταύτης, τετάρτηιν 
ἐχειρώσατο τὴν ὀνομαξομένην ᾿Ερίβοιαν. αὕτη δὲ 

ὅ ἔπλευσε ll. συστρατεύων D 11 ἀπ᾽ ἐκείνου Εὔξεινον 
vulg.; ὑπ᾽ f. 14 ἀμαξζονίδων C 18 τι ηθεαται ἐπισημότα- 
ται 1 20 καὶ delevi 22 Φιλέππης C 38 καιρέᾳ OF. 
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διὰ τὴν ἐν τοῖς πολεμικοῖς ἀγῶσιν ἀνδραγαϑίαν 

καυχωμένη μηδενὸς χρείαν ἔχειν βοηϑοῦ, ψευδῆ τὴν 

ἐπαγγελίαν ἔσχε κρείττονι περιπεσοῦσα. μετὰ δὲ 3 
ταύτας Κελαινὼ καὶ Εὐρυβία καὶ Φοίβη, τῆς ᾽2ρ- 

5 τέμιδος οὖσαι συγκυνηγοὶ καὶ διὰ παντὸς εὐστόχως 
ἀκοντίξουσαι, τὸν ἕνα στόχον οὐχ ἔτρωσαν, ἀλλ᾽ ἕἑαυ- 
ταῖς συνασπίξουσαι τότε πᾶσαι κατεκόπησαν. μετὰ δὲ 
ταύτας Ζ΄ηιάνειραν καὶ ᾿“στερίαν καὶ Μάρπην, ἔτι 
δὲ' Τέχμησσαν καὶ ᾿4λκίππην ἐχειρώσατο. αὕτη δ᾽ 

10 ὀμόσασα παρϑένος διαμενεῖν τὸν μὲν ὅρκον ἐφύλαξε, 
τὸ ὃὲ (v οὐ διετήρησεν. ἡ δὲ τὴν στρατηγίαν 
ἔχουσα τῶν ᾿Δμαξόνων Μελανίππη καὶ ϑαυμαξομένη 
μάλιστα δι᾽ ἀνδρείαν ἀπέβαλε τὴν ἡγεμονίαν. Ἣρα- 4 
κλῆς δὲ τὰς ἐπιφανεστάτας τῶν ᾿Αμαξονίδων ἀνελὼν 

15 καὶ τὸ λοιπὸν πλῆϑος φυγεῖν συναναγκᾶσας, καῦ- 

ἔκοψε τὰς πλείστας, ὥστε παντελῶς τὸ ἔϑνος αὐτῶν 

συντριβῆναι. τῶν δ᾽ αἰχμαλωτίδων ᾿Δντιόπην μὲν 
ἐδωρήσατο Θησεῖ, ΪΜελανέππην δ᾽ ἀπελύτρωώσεν ἀντι- 
λαβὼν τὸν ξωστῆρα. 

30 Εὐρυσϑέως δὲ προστάξαντος ἦὧϑλον δέκατον τὰς 11 
Γηρυόνου βοῦς ἀγαγεῖν, ἃς νέμεσϑαι συνέβαινε 

τῆς ᾿Ιβηρίας ἐν τοῖς πρὸς τὸν ὠκεανὸν κεκλιμένοις 

μέρεσιν, Ηρακλῆς ϑεωρῶν τὸν πόνον τοῦτον μεγάλης 
προσδεόμενον παρασκευῆς καὶ κακοπαϑείας, συνε- 

85 στήσατο στόλον ἀξιόλογον καὶ πλῆϑος στρατιωτῶν 

ἀξιόχρεων ἐπὶ ταύτην τὴν στρατείαν. διεβεβόητο 3 

2 xosíav] χάριν χρείας D 4 τῆς om. CF 6 στοχόν 
D, σκοπὸν Ἶ 8 διϊάνειραν D 9 χαλκίππην D 
10 διαμένειν D, οὖσα διαμένειν C, εἶναι F— ἐφύλαξεν D, 
διετήρησε CF 11 διετήρησεν D, διεφύλαξεν CF. 19 ἀμα- 
ξονίδων II. 24 κακοπαϑείας καὶ παρασκευῆς vulg. 
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yàg κατὰ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην ὅτι Χρυσάωρ ὃ 
λαβὼν ἀπὸ τοῦ πλούτου τὴν προσηγορίαν βασιλεύει 
μὲν ἁπάσης Ἰβηρίας, τρεῖς δ᾽ ἔχει συναγωνιστὰς 
υἱούς, διαφέροντας ταῖς τε ῥώμαις τῶν σώματων 
καὶ ταῖς ἐν τοῖς πολεμικοῖς ἀγῶσιν ἀνδραγαϑέαις, 5 

πρὸς δὲ τούτοις ὅτι τῶν υἱῶν ἕκαστος μεγάλας ἔχει 

δυνάμεις συνεστώσας ἐξ ἐθνῶν μαχίμων: ὧν δὴ 
. χάριν ὁ μὲν Εὐρυσϑεὺς νομίξων δυσέφικτον εἶναι 

ὡϑ 

τὴν ἐπὶ τούτους στρατείαν, προσετετάχει τὸν προ- 

εἰρημένον ἄϑλον. ὃ δ᾽ Ἡρακλῆς ἀκολούϑως ταῖς 10 
προχατειργασμέναις πράξεσι τεϑαρρηκότως ὑπέστη 263 
τοὺς κινδύνους. καὶ τὰς μὲν δυνάμεις ἤϑροισεν εἰς 

Κρήτην, κεκρικὼς ἐκ ταύτης ποιεῖσθαι τὴν δρμήν᾽" 
σφόδρα γὰρ εὐφυῶς ἡ νῆσος αὕτη κεῖται πρὸς τὰς 

ἐφ᾽ ὅλην τὴν οἰκουμένην στρατείας. πρὸ δὲ τῆς ἀνα- 15 
γωγῆς τιμηϑεὶς ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων μεγαλοπρεπῶς, 

καὶ βουλόμενος τοῖς Κρησὶ χαρίδασϑαι, καϑαρὰν 
ἐποίηδε τὴν νῆσον τῶν ϑηρίων. διόπερ ἐν τοῖς 

ὕστερον χρόνοις οὐδὲν ἔτι τῶν ἀγρίων ξῴων ὑπῆρχεν 
ἐν τῇ νήσῳ, οἷον ἄρκτων, λύκων, ὄφεων ἢ τῶν 30 
ἄλλων τῶν τοιούτων. ταῦτα δ᾽ ἔπραξεν ἀποσεμνύ- 
vov τὴν νῆσον, ἐν $ μυϑολογοῦσι καὶ γενέσϑαι 

4 καὶ τραφῆναι τὸν Ζία. ποιησάμενος οὖν τὸν ἐκ 
ταύτης πλοῦν κατῆρεν εἰς τὴν Διβύην, καὶ πρῶτον 

μὲν ᾿Ανταῖον τὸν ῥώμῃ σώματος καὶ παλαίστρας 95 
ἐμπειρίᾳ διαβεβοημένον καὶ τοὺς ὑπ᾽ αὐτοῦ κατα- 
παλαισϑέντας ξένους ἀποκτείναντα προκαλεσάμενος 

1 κατὰ πᾶσαν] x«9' ὅλην 11 7 ἐθνῶν) ἀνδρῶν II 
20 ἄρκων DF 891 τῶν om. D 24 ἔνπλουν D (c. 42, 1) 
27 ἀποκτεένοντα Bekker. 
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εἰς μάχην καὶ συμπλακεὶς διέφϑειρεν. ἀκολούϑως 

δὲ τούτοις τὴν μὲν Διβύην πλήϑουσαν ἀγρίων ξῴων, 
πολλὰ τῶν κατὰ τὴν ἔρημον χώραν χειρωσάμενος, 

ἐξημέρωσεν, ὥστε καὶ γεωργίαις καὶ ταῖς ἄλλαις 
5 φυτείαις ταῖς τοὺς καρποὺς παραδκεναξούδαις πλη- 

ρωϑῆναι πολλὴν μὲν ἀμπελόφυτον χώραν, πολλὴν 
δ᾽ ἐλαιοφόρον᾽ καϑόλου δὲ τὴν “ιβύην διὰ τὸ πλῆ- 
ὃος τῶν κατὰ τὴν χώραν ϑηρίων ἀοίκητον πρότερον 

οὖσαν ἐξημερώσας ἐποίησε μηδεμιᾶς χώρας εὐδαι- 
10 μονέίᾳ λείπεσϑαι. ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς παρανομοῦντας 5 

ἀνθρώπους ἢ δυνάστας ὑπερηφάνους ἀποκτείνας τὰς 

πόλεις ἐποίησεν εὐδαίμονας. μυϑολογοῦσι δ᾽ αὐτὸν 
διὰ τοῦτο μισῆσαι καὶ πολεμῆσαι τὸ γένος τῶν 
ἀγρίων ϑηρίων καὶ παρανόμων ἀνδρῶν, ὅτι παιδὶ 

15 μὲν ὄντι νηπίῳ συνέβη τοὺς ὄφεις ἐπιβούλους αὐτῷ 

γενέσθαι, ἀνδρωϑέντι δὲ πεσεῖν ὑπ’ ἐξουσίαν ὑπερ- 
ηφάνου καὶ ἀδίκου μονάρχου τοῦ τοὺς ἄϑλους προσ- 
τάττοντος. 

Μετὰ δὲ τὸν ᾿ἀνταίου ϑάνατον παρελθὼν εἰς 18 
20 ϊγυπτον ἀνεῖλε Βούσιριν τὸν βασιλέα ἕξενοκτο- 

νοῦντα τοὺς παρεπιδημοῦνταρ. διεξιὼν δὲ τὴν ἄνυ- 
δρον τῆς Διβύης, καὶ περιτυχὼν χώρα καταρρύτῳ 
καὶ καρποφόρῳ, πόλιν ἔκτισε θαυμαστὴν τῷ μεγέϑει, 
τὴν ὀνομαξομένην Ἑκατόμπυλον, ἧ ἔϑετο τὴν προσ- 

35 ἡγορίαν ἀπὸ τοῦ πλήϑους τῶν κατ᾽ αὐτὴν πυλῶν. 
διαμεμένηκε δὲ ἡ ταύτης τῆς πόλεως εὐδαιμονία 

μέχρι τῶν νεωτέρων καιρῶν, ἐν οἷς Καρχηδόνιοι 
δυνάμεσιν ἀξιολόγοις καὶ στρατηγοῖς ἀγαϑοῖς στρα- 

6 feo post ἐλαιοφόρον CF 18 xol πολεμῆσαι om. D 
94 ἧς 26 διέμεινε ll 21 οἷς Hertlein, οἷς καὶ libri. 
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2 τεύσαντες ἐπ᾽ αὐτὴν κύριοι κατέστησαν. ὁ δ᾽ 'Hoa- 

8 

P- 

σι 

Ἡρακλῆς γὰρ παραβαλὼν εἰς τὰς ἄκρας τῶν ἠπείρων 30 

κλῆς πολλὴν τῆς Διβύης ἐπελθὼν παρῆλθεν ἐπὶ 
τὸν πρὸς Γαδείροις ὠκεανόν, καὶ στήλας ἔϑετο καϑ' 

ἑχατέραν τῶν ἠπείρων. συμπαραπλέοντος δὲ τοῦ 
στόλου διαβὰς εἰς τὴν ᾿Ιβηρίαν, καὶ καταλαβὼν τοὺςξ264 
Χρυσάορος υἱοὺς τρισὶ δυνάμεσι μεγάλαις κατεστρα- c 

τοπεδευχότας ἐκ διαστήματος, πάντας τοὺς ἡγεμόνας 

ἐκ προκλήσεως ἀνελὼν καὶ τὴν lfuoíav χειρωσά- 
μενος ἀπήλασε τὰς διωνομασμένας τῶν βοῶν ἀγέλας. 
διεξιὼν δὲ τὴν τῶν ᾿Ιβήρων χώραν, καὶ τιμηϑεὶς ὑπό 10 
τινος τῶν ἐγχωρίων βασιλέως, ἀνδρὸς εὐσεβείᾳ καὶ 
δικαιοσύνῃ διαφέροντος. κατέλιπε μέρος τῶν βοῶν 
ἐν δωρεαῖς τῷ βασιλεῖ. ὃ δὲ λαβὼν ἁπάδας καϑ- 
ιέρωδεν Ἡρακλεῖ, καὶ κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐκ τούτων ἔϑιυιεν 

αὐτῷ τὸν καλλιστεύοντα τῶν ταύρων᾽ τὰς δὲ βοῦς 

τηρουμένας συνέβη ἱερὰς διαμεῖναι κατὰ τὴν Ἰβηρίαν 
μέχρι τῶν καϑ' ἡμᾶς καιρῶν. 

Ἡμεῖς δ᾽ ἐπεὶ περὶ τῶν Ἡρακλέους στηλῶν ἐμνή- 

σϑημεν, οἰχεῖον εἶναι vouíGousv περὶ αὐτῶν διελϑεῖν. 

ra 5 

τὰς παρὰ τὸν ὠκεανὸν κειμένας τῆς τε Διβύης καὶ τῆς 

Εὐρώπης ἔγνω τῆς στρατείας ϑέσϑαι στήλας ταύτας. 

βουλόμενος δ᾽ ἀείμνηστον ἔργον ἐπ᾽ αὐτῷ συντελέσαι, 
φασὶ τὰς ἄκρας ἀμφοτέρας ἐπὶ πολὺ προχῶσαι" διὸ 
καὶ πρότερον διεστηκυίας ἀπ᾽ ἀλλήλων πολὺ διά- 5 
στημα, συναγαγεῖν τὸν πόρον εἰς στενόν, ὅπως ἁλι- 

τενοῦς καὶ στενοῦ γενομένου κωλύηται τὰ μεγάλα 
-— 

6 μεγάλαις om. CE 18 δωρεᾷ ΠΓ 16 κατὰ) περὶ D 
21 τῆς τε... Εὐρώπης om. FM 384 προσχῶσαι Ο διὸ καὶ 
post διάστημα transponere malim 26 ἁλιτενοῦς καὶ om, CE. 



IV 18. 19. 425 

κήτη διεκπίπτειν ἐκ τοῦ ὠκεανοῦ πρὸς τὴν ἐντὸς 

ϑάλατταν, ἅμα δὲ καὶ διὰ τὸ μέγεϑος τῶν ἔργων 
μένῃ ἀείμνηστος ἡ δόξα τοῦ καταδσχευάσαντος" ὡς 
δέ τινές φασι, τοὐναντίον τῶν ἠπείρων ἀμφοτέρων 

ὅ συνεξευγμένων διασκάψαι ταύτας, καὶ τὸν πόρον 
ἀνοίξαντα ποιῆσαι τὸν ὠκεανὸν μίσγεσϑαι τῇ xo9" 

ἡμᾶς ϑαλάττῃ. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐξέσται 6xo- 
πεῖν ὡς ἂν ἕκαστος ἑαυτὸν πείϑῃ. τὸ παραπλήσιον 6 

δὲ τούτοις ἔπραξε πρότερον κατὰ τὴν Ελλάδα. περὶ 
10 μὲν γὰρ τὰ καλούμενα Τέμπη τῆς πεδιάδος χώρας 

ἐπὶ πολὺν τόπον λιμναξούδης διέσκαψε τὸν συνεχῆ 
τόπον, καὶ κατὰ τῆς διώρυχος δεξάμενος ἅπαν τὸ 

κατὰ τὴν λίμνην ὕδωρ ἐποίησε τὰ πεδία φανῆναι 

τὰ κατὰ τὴν Θετταλίαν παρὰ τὸν Πηνειὸν ποταμόν᾽ 
15 ἐν δὲ τῇ Βοιωτίᾳ τοὐναντίον ἐμφράξας τὸ περὶ τὸν 1 

Μινύειον Ὀρχομενὸν ῥεῖθρον ἐποίησε λιμνάξειν" τὴν 
χώραν καὶ φϑαρῆναι τὰ κατ᾽ αὐτὴν ἅπαντα. ἀλλὰ 
τὰ μὲν κατὰ τὴν Θετταλίαν ἔπραξεν εὐεργετῶν τοὺς 
Ἕλληνας, τὰ δὲ κατὰ τὴν Βοιωτίαν τιμωρίαν λαμ- 

35) βάνων παρὰ τῶν τὴν Μινυάδα κατοικούντων διὰ 

τὴν τῶν Θηβαίων καταδούλωσιν. 
Ὁ δ᾽ Ἡρακλῆς τῶν μὲν ᾿Ιβήρων παρέδωκε τὴν 19 

βασιλείαν τοῖς ἀρίστοις τῶν ἐγχωρίων, αὐτὸς δ᾽ ἀνα- 
λαβὼν τὴν δύναμιν καὶ καταντήδας εἰς τὴν Κελτικὴν 

36 χαὶ πᾶσαν ἐπελθὼν κατέλυσε μὲν τὰς συνήϑεις παρα- 

δοδνομίας καὶ ξενοχτονίας, πολλοῦ δὲ πλήϑους ἀνθρώ- 
z0v ἐξ ἅπαντος ἔϑνους ἑκουσίως συστρατεύοντος 

σκοπεῖν ἐξέσται ἊΣ ὅ δια- 
ἀξαε τὰ 16 jeudi CG, om. .F δ᾽ " “ἣν C 
^ ἅπαντος] ἐκ παντὸς vulg. 
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ἔχτισε πόλιν εὐμεγέθη τὴν ὀνομασϑεῖσαν ἀπὸ τῆς 
κατὰ τὴν στρατείαν ἄλης ᾿4λησίαν. πολλοὺς δὲ καὶ 
τῶν ἐγχωρίων ἀνέμιξεν εἰς τὴν πόλιν" ὧν ἐπικρα- 
τησάντων τῷ πλήϑει πάντας τοὺς ἐνοικοῦντας ἐκ- 

βαρβαρωϑῆναι συνέβη. oí δὲ Κελτοὶ μέχρι τῶνδε 5 
τῶν καιρῶν τιμῶσι ταύτην τὴν πόλιν, ὡς ἁπάσης 

τῆς Κελτικῆς οὖσαν ἑστίαν καὶ μητρόπολιν. διέμεινε 
δ᾽ αὕτη πάντα τὸν ἀφ᾽ Ἡρακλέους χρόνον ἐλευϑέρα 
xal ἀπόρϑητος μέχρι τοῦ xa9' ἡμᾶς χρόνου" τὸ δὲ 
τελευταῖον ὑπὸ Γαΐου Καίσαρος τοῦ διὰ τὸ μέγεϑος 10 

τῶν πράξεων ϑεοῦ προσαγορευϑέντος ἐκ βίας ἁλοῦσα 
συνηναγκάσϑη μετὰ πάντων τῶν ἄλλων Κελτῶν 

ὑποταγῆναι Ῥωμαίοις. ὃ δ᾽ Ἡρακλῆς τὴν ἐκ τῆς 
Κελτικῆς πορείαν ἐπὶ τὴν ᾿Ιταλίαν ποιούμενος, καὶ 
διεξιὼν τὴν ὀρεινὴν τὴν κατὰ τὰς "Mme, ὡδοποίηδσε 15 
τὴν τραχύτητα τῆς ὁδοῦ καὶ τὸ δύσβατον, ὥστε 

δύνασϑαι στρατοπέδοις καὶ ταῖς τῶν ὑποξυγίων 
ἀποσκευαῖς βάσιμον εἶναι. τῶν δὲ τὴν ὀρεινὴν ταύ- 
την κατοιχούντων βαρβάρων εἰωϑότων τὰ διεξιόντα 
τῶν στρατοπέδων περικόπτειν καὶ λῃστεύειν ἐν ταῖς 30 
δυσχωρίαις, χειρωσάμενος ἅπαντας καὶ τοὺς ἡγεμόνας 
τῆς παρανομίας ἀνελὼν ἐποίησεν ἀσφαλῆ τοῖς μετα- 

γενεστέροις τὴν ὁδοιπορίαν. διελϑὼν δὲ τὰς ΄ἄλπεις 
καὶ τῆς νῦν καλουμένης Γαλατίας τὴν πεδιάδα διεξιὼν 
ἐποιήσατο τὴν πορείαν διὰ τῆς Λιγυστικῆς. 25 

Οἱ δὲ ταύτην τὴν χώραν οἰκοῦντες A(yvsg 
νέμονται γῆν τραχεῖαν καὶ παντελῶς λυπράν᾽ τῶν δ᾽ 

1 ὀνομαξομένην vulg. 4 κατοικοῦντας CF 6 ἐτέμων Π 
12 πάντων om. vulg. 11 δύνασϑαι abundat 20 περι- 
κόπτειν καὶ om. F 26 κατοικοῦντες F. 



IV 19. 20. 21. 42 

ἐγχωρίων ταῖς ἐργασίαις καὶ ταῖς τῆς κακοπαϑείας 

ὑπερβολαῖς φέρει καρποὺς πρὸς βίαν ὀλίγους. διὸ 
καὶ τοῖς Üyxoug εἰσὶ συνεσταλμένον καὶ διὰ τὴν 
συνεχῆ γυμνασίαν εὕτονοι" τῆς γὰρ κατὰ τὴν τρυ- 

5 gv ῥαστώνης πολὺ κεχωρισμένοι ἐλαφροὶ μὲν ταῖς 
εὐκινησίαις εἰσίν, ἐν δὲ τοῖς πολεμικοῖς ἀγῶσι ταῖς 
ἀλκαῖς διάφοροι. καϑόλου δὲ τῶν πλησιοχώρων τὸ 2 
πονεῖν συνεχῶς ἠσκηκότων, καὶ τῆς χώρας πολλῆς 
ἐργασίας προσδεομένης, εἰϑίκασι τὰς γυναῖκας τῶν 

10 κακοπαϑειῶν τῶν ἐν ταῖς ἐργασίαις κοινωνοὺς ποι- 
εἴσϑαι. μισϑοῦ δὲ παρ᾽ ἀλλήλοις ἐργαξομένων τῶν 
τε ἀνδρῶν καὶ τῶν γυναικῶν, ἴδιόν τι καὶ παράδο- 
tov xa9 ἡμᾶς συνέβη περὶ μίαν γυναῖκα γενέσϑαι. 
ἔγκυος γὰρ οὖσα καὶ μετὰ τῶν ἀνδρῶν ἐργαξομένη 

15 μισϑοῦ, μεταξὺ συνεχομένη ταῖς ὠδῖσιν ἀπῆλϑεν εἴς 
τινας ϑάμνους ἀϑορύβως" ἐν οἷς τεκοῦσα, καὶ τὸ 
παιδίον φύλλοις ἐνειλήσασα, τοῦτο μὲν ἀπέκρυψεν, 

266 αὐτὴ δὲ συμμίξασα τοῖς ἐργαξομένοις τὴν αὐτὴν 
ἐχείνοις ὑπέμεινε κακοπάϑειαν, οὐδὲν δηλώσασα 

20 περὶ τοῦ συμβεβηκότος. τοῦ βρέφους δὲ κλαυϑμυ- 
ριξομένου, καὶ τῆς πράξεως φανερᾶς γενομένης. ὃ 
μὲν ἐφεστηκὼς οὐδαμῶς ἠδύνατο πεῖσαι παύσασϑαι 
τῶν ἔργων ἡ δ᾽ οὐ πρότερον ἀπέστη τῆς κακοπα- 
ϑείας, ἕως ὃ μισϑωσάμενος ἐλεήσας καὶ τὸν μισϑὸν 

36 ἀποδοὺς ἀπέλυσε τῶν ἔργων. 
Ἡρακλῆς δὲ διελθὼν τήν τε τῶν Διγύων καὶ 21 

τὴν τῶν Τυρρηνῶν χώραν, καταντήσας πρὸς τὸν 

ὦ9 

9 βέώον G 11 παρ᾽ om. II 16 ἐν olg] εἰς ὃς II 
17 μὲν] εἴς τινας θάμνους add. codices, del. Bekker 19 
ὑπέμενε CF 240 δὲ βρέφους vulg. 26 καὶ τὴν] καὶ CF. 
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Τίβεριν ποταμὸν κατεστρατοπέδευσεν οὗ νῦν ἡ 
Ῥώμη ἐστίν. ἀλλ᾽ αὕτη μὲν πολλαῖς γενεαῖς ὕστερον 
ὑπὸ Ῥωμύλου τοῦ "4geog ἐκτίσϑη, τότε δέ τινες 
τῶν ἐγχωρίων κατῴκουν ἐν τῷ νῦν καλουμένῳ 
Παλατίῳ, μικρὰν παντελῶς πόλιν οἰκοῦντες. év5 

ταύτῃ δὲ τῶν ἐπιφανῶν ὄντες ἀνδρῶν Κάκιος καὶ 

Πινάριος ἐδέξαντο τὸν Ἡρακλέα ξενίοις ἀξιολόγοις 

καὶ δωρεαῖς κεχαριόμέναις ἐτίμησαν καὶ τούτων 
τῶν ἀνδρῶν ὑπομνήματα μέχρι τῶνδε τῶν καιρῶν 

διαμένει κατὰ τὴν Ῥώμην. τῶν γὰρ νῦν εὐγενῶν 10 
ἀνδρῶν τὸ τῶν Πιναρέων ὀνομαξομένων γένος δια- 
μένει παρὰ τοῖς Ρωμαίοις, óc ὑπάρχον ἀρχαιότατον, 
τοῦ ὃὲ Κακίου ἐν τῷ Παλατίῳ κατάβασίς ἐστιν 
ἔχουσα λιϑίνην κλίμακα τὴν ὀνομαξομένην ἀπ’ 

ἐκείνου Κακίαν, οὖσαν πλησίον τῆς τότε γενομένης 15 
οἰκίας τοῦ Koxíov. ὃ δ᾽ οὖν Ἡρακλῆς ἀποδεξά- 

μενος τὴν εὔνοιαν τῶν τὸ Παλάτιον οἰκούντων, 

προεῖπεν αὐτοῖς ὅτι μετὰ τὴν ἑαυτοῦ μετάστασιν εἰς 
ϑεοὺς τοῖς εὐξαμένοις ἐκδεκατεύδειν “Πρακλεῖ τὴν 

οὐσίαν συμβήσεται τὸν βίον εὐδαιμονέστερον ἔχειν. 30 
ὃ καὶ συνέβη κατὰ τοὺς ὕστερον χρόνους διαμεῖναι 

μέχρι τῶν καϑ' ἡμᾶς χρόνων" πολλοὺς γὰρ τῶν 
“Ρωμαίων οὐ μόνον τῶν συμμέτρους οὐσίας κεκτη- 
μένων. ἀλλὰ καὶ τῶν μεγαλοπλούτων τινὰς εὐξα- 
μένους ἐκδεκατεύσειν Ἡρακλεῖ, καὶ μετὰ ταῦτα γενο- 25 
μένους εὐδαίμονας, ἐκδεκατεῦσαι τὰς οὐσίας οὔσας 

8 ρωμύλλου D 11 ὀνομαξέμενον codices, corr. Hertlein 
18 et 16 κακέου A, κάκιος ceteri 19 et 26 ἐκδεκατεύειν II 
20 ἔχειν Hertlein, ἕξειν cod. 29 γὰρ zer gne vulg. 
25 γενομένης εὐδαιμονίας CF 96 οὔσας om. D. 



IV 91. 429 

ταλάντων τετρακισχιλίων. “Δεύκολλος γὰρ ὃ τῶν 
καϑ' αὑτὸν Ῥωμαίων σχεδόν τι πλουσιώτατος ὧν 
διατιμησάμενος τὴν ἰδίαν οὐσίαν κατέϑυσε τῷ ϑεῷ 
πᾶσαν τὴν δεκάτην, εὐωχίας ποιῶν συνεχεῖς καὶ 

5 πολυδαπάνους. κατεσκεύασαν δὲ καὶ Ρωμαῖοι τούτῳ 
τῷ ϑεῷ παρὰ τὸν Τίβεριν ἱερὸν ἀξιόλογον, ἐν ᾧ 
νομέξζουσι συντελεῖν τὰς ἐκ τῆς δεκάτης ϑυσίας. 

267 Ὁ δ᾽ οὖν Ἡρακλῆς ἀπὸ τοῦ Τιβέρεως ἀναξεύξας, 
καὶ διεξιὼν τὴν παράλιον τῆς νῦν Ἰταλίας ὀνομα- 

10 ξομένης, κατήντησεν εἰς τὸ Κυμαῖον πεδίον, ἐν ᾧ 
μυϑολογοῦσιν ἄνδρας γενέσϑαι ταῖς τε ῥώμαις προ- 
ἔχοντας καὶ ἐπὶ παρανομίᾳ διωνομασμένους, oUg 
ὀνομάξεσϑαι γέψαντας. ὠνομάσϑοι δὲ καὶ τὸ πεδίον 
τοῦτο Φλεγραῖον ἀπὸ τοῦ λόφου τοῦ τὸ παλαιὸν 

15 ἐκφυσῶντος ἄπλατον πῦρ παραπλησίως τῇ κατὰ τὴν 

Σικελίαν Αἴτνῃ" καλεῖται δὲ νῦν ὃ λόφος Οὐεσου- 
ούιος, ἔχων πολλὰ σημεῖα τοῦ κεκαῦσϑαι κατὰ τοὺς 

ἀρχαίους χρόνους. τοὺς δ᾽ οὖν γίγαντας πυϑομένους 
τὴν Ἡρακλέους παρουσίαν ἀϑροισϑῆναι πάντας καὶ 

30 παρατάξασϑαι τῷ προειρημένῳ. ϑαυμαστῆς δὲ γενο- 
μένης μάχης κατά ve τὴν ῥώμην καὶ τὴν ἀλκὴν τῶν 
γιγάντων, φασὶ τὸν ἩΗρακλέα, συμμαχούντων αὐτῷ 
τῶν ϑεῶν, κρατῆσαι τῇ μάχῃ, καὶ τοὺς πλείστους 
ἀνελόντα τὴν χώραν ἐξημερῶσαι. μυϑολογοῦνται δ᾽ 

35 o(. γίγαντες γηγενεῖς γεγονέναι διὰ τὴν ὑπερβολὴν 
τοῦ κατὰ τὸ σῶμα μεγέϑους. καὶ περὶ μὲν τῶν 
ἐν Φλέγρᾳ φονευϑέντων γιγάντων τοιαῦτα μυϑο- 

1 λεύκολος D 11 γενέσθαι om. II 19 οὗς om. II 
15 ἄπλ. πῦρ ixg. vulg. 16 λόφος Dindorf, τόπος cod. 
οὐεσούσιος codices 19 τὴν] τὴν vov vulg 27 φλεγραίω D. 
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λογοῦσί τινες. οἷς καὶ Τίμαιος ὃ συγγραφεὺς ἠκο- 
λούϑησεν. 

Ὁ δ᾽ Ἡρακλῆς ἐκ τοῦ Φλεγραίου πεδίου κατελ- 
ϑὼν ἐπὶ τὴν ϑάλατταν κατεσκεύασεν ἔργα περὶ τὴν 
"4ogvov ὀνομαξομένην λίμνην, ἱερὰν δὲ Φερσεφό- 
νης νομιζομένην. κεῖται μὲν οὖν ἡ λίμνη μεταξὺ 
Μισηνοῦ καὶ ΔΙικαιαρχείων, πλησίον τῶν ϑερμῶν 
ὑδάτων, ἔχει δὲ τὴν μὲν περίμετρον ὡς πέντε 
σταδίων, τὸ δὲ βάϑος ἄπιστον" ἔχουσα γὰρ ὕδωρ 
καϑαρώτατον φαίνεται τῇ χρόᾳ κυανοῦν διὰ τὴν 

ὑπερβολὴν τοῦ βάϑους. μυϑολογοῦσι δὲ τὸ μὲν 
παλαιὸν γεγενῆσθαι νεκυομαντεῖον πρὸς αὐτῇ, ὃ 

τοῖς ὕστερον χρόνοις καταλελύσϑαι φασίν. ἀναπε- 

πταμένης ὃδὲ τῆς λίμνης εἰς τὴν ϑάλατταν, τὸν 
Ἡρακλέα λέγεται τὸν μὲν ἔκρουν  ἐγχῶσαι, τὴν δ᾽ 
ὁδὸν τὴν νῦν οὖσαν παρὰ ϑάλατταν κατασκευάσαι, 
τὴν ἀπ’ ἐκείνου καλουμένην Ἡρακλείαν. 

Ταῦτα μὲν οὖν ἔπραξε περὶ ἐκείνους τοὺς τό- 

πους. ἐντεῦϑεν δ᾽ ἀναξεύξας κατήντησε τῆς Πο- 

σειδωνιατῶν χώρας πρός τινα πέτραν, πρὸς 1] μυϑο- 
λογοῦσιν ἴδιόν τι γενέσϑαι καὶ παράδοξον. τῶν 
γὰρ ἐγχωρίων τινὰ κυνηγὸν ἐν voice κατὰ τὴν O4- 

ραν ἀνδραγαϑήμασι διωνομασμένον ἐν μὲν τοῖς ἔμ- 

δ 

30 

προσϑεν χρόνοις εἰωϑέναι τῶν ληφϑέντων ϑηρίωνςββ 

τὰς κεφαλὰς καὶ τοὺς πόδας ἀνατυϑέναι τῇ Aoré- 
3 μιδιὶ καὶ προσηλοῦν toig δένδρεσι, τότε δ᾽ οὖν 

4 ἐπὶ] παρὰ II 6 vog. Stephanus, ὀνομαξ. libri 
7 δικαιαρχγίῶν D 18 ἐκείνους) τούτους vulg. 19 ποσι- 
δωνιατῶν D 22 ϑήρα»] χώραν II 260δ᾽ οὖν] γοῦν 
^v D; ποτὲ δ᾽ αὐτὸν fort. | 

25 



IV 22. 98. 431 

ὑπερφυῆ κάπρον χειρωσάμενον καὶ τῆς 9500 κατα- 
φρονήσαντα εἰπεῖν ὅτι τὴν χεφαλὴν τοῦ ϑηρίου 

ἑαυτῷ ἀνατίϑησι, καὶ τοῖς λόγοις ἀκολούϑως ἔκ 

τίνος δένδρου κρεμάσαι ταύτην, αὐτὸν δέ, καυμα- 
5 τώδους περιστάσεως οὔσης, κατὰ μεσημβρίαν εἰς 

ὕπνον τραπῆναι xa9' ὃν δὴ χρόνον τοῦ δεσμοῦ 
λυϑέντος αὐτομάτως πεσεῖν τὴν κεφαλὴν ἐπὶ τὸν 

κοιμώμενον καὶ. διαφϑεῖραι. ἀλλὰ γὰρ οὐκ ἄν τις 4 
ϑαυμάσειε τὸ γεγονός, ὅτι τῆς ϑεᾶς ταύτης πολλαὶ 

10 περιστάσεις μνημονεύονται περιέχουσαι τὴν κατὰ 
τῶν ἀσεβῶν τιμωρίαν. τῷ δ᾽ Ἡρακλεῖ διὰ τὴν εὐ- 
σέβειαν τοὐναντίον συνέβη γενέσϑαι. καταντήσαν- 
τος γὰρ αὐτοῦ πρὸς τὰ μεϑόρια τῆς Ῥηγίνης καὶ 
“οκρίδος, καὶ διὰ τὸν ἐκ τῆς ὁδοιπορίας κόπον 

15 ἀναπαυομένου, φασὶν ὑπὸ τῶν τεττίγων αὐτὸν 
ἐνοχλούμενον εὔξασϑαι τοῖς ϑεοῖς ἀφανεῖς γενέσϑαι 

τοὺς ἐνοχλοῦντας αὐτόν" καὶ διὰ τοῦτο, τῶν ϑεῶν 
βεβαιωδάντων τὴν εὐχήν, μὴ μόνον κατὰ τὸ παρὸν 

ἀφανεῖς γενέσϑαι τούτους, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸν ὕστε- 
80 ρον χρόνον ἅπαντα μηδένα τέττιγα φαίνεσϑαι κατὰ 

τὴν χώραν. 

Ὁ δ᾽ Ἡρακλῆς καταντήσας ἐπὶ τὸν πορϑμὸν 6 
κατὰ τὸ στενώτατον τῆς ϑαλάττης τὰς μὲν βοῦς 
ἐπεραίωσεν εἰς τὴν Σικελίαν, αὐτὸς δὲ ταύρου κέ- 

25 ρῶς λαβόμενος διενήξατο τὸν πόρον, ὄντος τοῦ δια- 
στήματος σταδίων τριῶν καὶ δέκα, ὡς Τίμαιός φησι. 

μετὰ δὲ ταῦτα βουλόμενος ἐγκυκλωθῆναι πᾶσαν 28 

σι 

b κατὰ] τὴν add. vulg. 18 ῥηγείνης͵ D 14 καὶ om. D 
20 κατὰ t. y. φ. τέττιγα vulg. 2 δ᾽ D, δ᾽ οὖν vulg. 
28 κατὰ] καὶ κατὰ CD, καὶ διὰ F. ᾿ 
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Σικελίαν, ἐποιεῖτο τὴν πορείαν ἀπὸ τῆς Πελωριάδος 
ἐπὶ τὸν Ἔρυκα. διεξιόντος δ᾽ αὐτοῦ τὴν παρά- 
λιον τῆς νήσου, μυϑολογοῦσι τὰς Νύμφας ἀνεῖναε 
ϑερμὰ λουτρὰ πρὸς τὴν ἀνάπαυσιν τῆς κατὰ τὴν 
ὁδοιπορίαν αὐτῷ γενομένης κακοπαϑείας. τούτων 5 
δ᾽ ὄντων διττῶν, τὰ μὲν 'Iusgoto, τὰ δ᾽ ᾿Εγεσταῖα 
προσαγορεύεται; τὴν ὀνομασίαν ἔχοντα ταύτην ἀπὸ 

τῶν τόπων. τοῦ δ᾽ Ἡρακλέους πλησιάσαντος τοῖς 

κατὰ τὸν Ἔρυκα τόποις, προεκαλέσατο αὐτὸν Egvt 
εἰς πάλην, υἱὸς [μὲν] ὧν ᾿ἀφροδίτης καὶ Βούτα τοῦ 10 
τότε, βασιλεύοντος τῶν τόπων. γενομένης δὲ τῆς 
φιλοτιμίας μετὰ προστίμου, καὶ τοῦ μὲν Ἔρυκος 
διδόντος τὴν χώραν, τοῦ δ᾽ Ἡρακλέους τὰς βοῦς, 69 
τὸ μὲν πρῶτον ἀγανακτεῖν τὸν Ἔρυκα, διότι 
πολὺ λείπονται τῆς ἀξίας αἵ βόες, συγκχρινομένης 15 

τῆς χώρας πρὸς αὐτάς" πρὸς ταῦτα δὲ τοῦ ρα- 

κλέους ἀποφαινομένον διότι, ταύτας ἂν ἀποβάλῃ, 
στερήδεται τῆς ἀθανασίας, εὐδοκήσας ὃ Ἔρυξ τῇ 

συνθήκῃ καὶ παλαίδσας ἐλείφϑη καὶ τὴν χώραν ἀπέ- 
βαλεν. ὃ δ᾽ Ἡρακλῆς τὴν μὲν χώραν παρέϑετο τοῖς 30 
ἐγχωρίοις, συγχωρήδας αὐτοῖς λαμβάνειν τοὺς καρ- 

πούς, μέχρι ἄν τις τῶν ἐκγόνων αὐτοῦ παραγενό- 
μενος ἀπαιτήδσῃ" ὕπερ καὶ συνέβη γενέσϑαι. πολ- 
λαῖς γὰρ ὕστερον γενεαῖς ΖΙωριεὺς ὃ “ακεδαιμόνιος 

καταντήσας εἰς τὴν Σικελίαν καὶ τὴν χώραν ἀπο- 36 

λαβὼν ἔκτισε πόλιν Ηράκλειαν. ταχὺ δ᾽ αὐτῆς αὐξο- 
᾿ μένης, οἱ Καρχηδόνιοι φϑονήδσαντες ἅμα καὶ φοβη- 

τῆς om. vulg. ὄὅ γενομένης αὐτῷ vulg. 10 μὲν 
del. Bekker 14 μὲν] μὲν οὖν D 17 ἂν ταύτας vulg. 
28 καὶ om. D 88 εἰς τὴν] εἰς F. 
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ϑέντες μήποτε πλέον ἰσχύσασα τῆς Καρχηδόνος 
ἀφέληται τῶν Φοινίκων τὴν ἡγεμονίαν, στρατεύσαν- 

τὲς ἐπ᾿ αὐτὴν μεγάλαις δυνάμεσι καὶ κατὰ κράτος 
ἑλόντες κατέσκαψαν. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων τὰ κατὰ 

ὅ μέρος ἐν τοῖς οἰκείοις χρόνοις ἀναγράψομεν. τότε 
δ᾽ ὁ Ἡρακλῆς ἐγκυκλούμενος τὴν Σικελίαν, καταν- 
τήσας εἰς τὴν νῦν οὖσαν τῶν Συρακοσίων πόλιν 
καὶ πυϑόμενος τὰ μυϑολογούμενα κατὰ τὴν τῆς 
Κόρης ἁρπαγήν, ἔϑυσέ τε ταῖς ϑεαῖς μεγαλοπρε- 

10. πῶς καὶ εἰς τὴν Κυάνην τὸν καλλιστεύοντα τῶν 

ταύρων καϑαγίδσας κατέδειξε ϑύειν τοὺς ἐγχωρίους 
xav ἐνιαυτὸν τῇ Κόρῃ καὶ πρὸς τῇ Κυάνῃ λαμ- 

πρῶς ἄγειν πανήγυρίν vs καὶ ϑυσίαν. αὐτὸς δὲ 
μετὰ τῶν βοῶν διὰ τῆς μεσογείου διεξιών, καὶ τῶν 

15 ἐγχωρίων Σικανῶν μεγάλαις δυνάμεσιν ἀντιταξα- 
μένων, ἐνίκησεν ἐπιφανεῖ παρατάξει καὶ πολλοὺς 
ἀπέκτεινεν, ἐν οἷς μυϑολαγοῦσί τινες καὶ στρατη- 
γοὺς ἐπιφανεῖς γεγενῆσϑαι τοὺς μέχρι τοῦ νῦν 

ἡρωικῆς τιμῆς τυγχάνοντας, “εύκαδσπιν καὶ Πεδια- 

20 κράτην καὶ Βουφόναν καὶ Γλυχάταν, ἔτι δὲ Βυταίαν 

καὶ Κρυτίδαν. 

Μετὰ δὲ ταῦτα διελϑὼν τὸ Δεοντῖνον πεδίον, 
τὸ μὲν κάλλος τῆς χώρας ἐθαύμασε, πρὸς δὲ τοὺς 
τιμῶντας αὐτὸν οἰκείως διατιϑέμενος ἀπέλιπε παρ᾽ 

25 αὐτοῖς ἀϑάνατα μνημεῖα τῆς ἑαυτοῦ παρουσίας. 
ἴδιον δέ τι συνέβη γενέσθαι περὶ τὴν πόλιν τῶν 

9104 γυριναίων. ἐν ταύτῃ γὰρ τιμηϑεὶς ἐπ᾽ ἴσης τοῖς 
9 ἔϑυσε] εὐθὺς ἔϑυσε vulg. 11 καϑαγιάσας D 

20 Γαυχάταν C Kvyaiov F, Βαγγαῖον O21 Κρυτιδᾶν 
vulg. 924 διαϑέμενος II 26 ἴδιον δὲ] ὧν ἴδιον vulg. 
927 ἀγυρειναέων D. 
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Ὀλυμπίοις ϑεοῖς πανηγύρεσι καὶ ϑυσίαις λαμπραῖρ. 
καίπερ κατὰ τοὺς ἔμπροσϑεν χρόνους οὐδεμίαν 

ϑυσίαν προσδεχόμενος, τότε πρώτως συνευδόκησε, 
τοῦ δαιμονίου τὴν ἀϑανασίαν αὐτῷ προσημαίνοντος. 
ὁδοῦ γὰρ οὔσης οὐχ ἄπωθεν τῆς πόλεως πετρώ- 5 

δους, αἱ βόες τὰ ἴχνη καϑάπερ ἐπὶ κηροῦ τινος 

ἀπετυποῦντο. ὁμοίως δὲ καὶ αὐτῷ τῷ Ἡρακλεῖ 
τούτου συμβαίνοντος, καὶ τοῦ ἄϑλου δεκάτου τε- 
λουμένου, νομίσας ἤδη τι λαμβάνειν τῆς ἀϑανασίας, 

προσεδέχετο τὰς τελουμένας ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων κατ᾽ 10 
ἐνιαυτὸν ϑυσίας. διόπερ τοῖς εὐδοχουμένοις τὰς 

χάριτας ἀποδιδούς, πρὸ μὲν τῆς πόλεως κατεσκεύασε 

λίμνην, ἔχουσαν τὸν περίβολον σταδίων τεττάρων, 
ἣν ἐπώνυμον αὐτῷ καλεῖσϑαι προσέταξεν᾽ ὡσαύτως 
δὲ καὶ τῶν βοῶν τοῖς ἀποτυπωϑεῖσιν ἴχνεσι τὴν i15 

ἐφ᾽ ἑαυτοῦ προδηγορίαν ἐπιϑείς, τέμενος κατεσκεύ- 
ασεν ἥρωι Γηρυόνῃ, ὃ μέχρι τοῦ νῦν τιμᾶται παρὰ 
τοῖς ἐγχωρΊοις. ᾿Ιολάου τε τοῦ ἀδελφιδοῦ συστρα- 
τεύοντος τέμενος ἀξιόλογον ἐποίησε, καὶ τιμὰς καὶ 

ϑυσίας κατέδειξεν αὐτῷ γίνεσϑαι κατ᾽ ἐνιαυτὸν τὰς 20 
μέχρι τοῦ νῦν τηρουμένας᾽ πάντες γὰρ οἵ κατὰ 
ταύτην τὴν πόλιν οἰκοῦντες ἐκ γενετῆς τὰς κόμας 

[ἱερὰς] ᾿Ιολάῳ τρέφουσι, μέχρι ἂν ὅτου ϑυσίαις 

μεγαλοπρεπέσι καλλιερήδσαντες τὸν ϑεὸν ἵλεων κατα- 

σκευάσωσι. τοσαύτη δ᾽ ἐστὶν ἁγνεία καὶ σεμνότης 25 
περὶ τὸ τέμενος ὥστε τοὺς μὴ τελοῦντας τὰς εὐϑισ- 

2 καίπερ] καὶ CD 7 τῷ om. CF 11 εὐδοκιμου- 
μένοις libri, corr. Dind. 16 ἀφ᾽ vulg. κατεσκεύασεν) 
καθιέρωσεν II 17 ὃ — ἐγχωρίοις om. FM 23 ἱερὰς 
om. D 24 ἴλεω D, ἰόλαον 1 
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μένας ϑυσίας παῖδας ἀφώνους γένεσϑαι καὶ τοῖς 

τετελευτηκόσιν ὁμοίους. ἀλλ᾽ οὗτοι μέν, ὅταν εὔ- 
ξηταί τις ἀποδώσειν τὴν ϑυσίαν καὶ ἐνέχυρον τῆς 
ϑυσίας ἀναδείξῃ τῷ ϑεῷ, παραχρῆμα ἀποκαϑίστα- 

5 σϑαί φασι τοὺς τῇ προειρημένῃ νόσῳ κατεχομένους. 

οὗ δ᾽ οὖν ἐγχώριοι τούτοις ἀκολούϑως τὴν μὲν 
πύλην, πρὸς ἧ τὰς ἀπαντήσεις καὶ ϑυσίας τῷ ϑεῷ 

παρέστησαν, Ἡρακλείαν προδηγόρευσαν, ἀγῶνα δὲ 
γυμνικὸν καὶ ἱππικὸν καϑ᾽ ἕκαστον ἔτος μετὰ πάθης 

10 προϑυμίας ποιοῦσι. πανδήμου δὲ τῆς ἀποδοχῆς 
ἐλευϑέρων τε καὶ δούλων γινομένης, κατέδειξαν καὶ 

τοὺς οἰκέτας ἰδίᾳ τιμῶντας τὸν ϑεὸν ϑιάσους τε 

συνάγειν καὶ συνιόντας εὐωχίας τε καὶ ϑυσίας τῷ 

ϑεῷ συντελεῖν. 

15 Ὁ δ᾽ Ἡρακλῆς μετὰ τῶν βοῶν περαιωϑεὶς εἰς 
τὴν ᾿Ιταλίαν προῆγε διὰ τῆς παραλίας, καὶ Δακίνιον 
μὲν κλέπτοντα τῶν βοῶν ἀνεῖλε. Κρότωνα δὲ ἀκου- 
σίως ἀποκτείνας ἔϑαψε μεγαλοπρεπῶς καὶ τάφον 
αὐτοῦ κατεδσκεύασε᾽ προεῖπε δὲ καὶ τοῖς ἐγχωρίοις 

80 ὅτε [καὶ] κατὰ τοὺς ὕστερον χρόνους ἔσται πόλις 
ἐπίσημος ὁμώνυμος τῷ τετελευτηκότι. αὐτὸς δ᾽ ἐγκυ- 

οτικλωϑεὶς τὸν ᾿ἀδρίαν καὶ πεξῇ περιελϑὼν τὸν προ- 
εἰρημένον κόλπον κατήντησεν εἰς τὴν Ἤπειρον, ἐξ 
ἧς πορευϑεὶς εἰς τὴν Πελοπόννησον, καὶ τετελεκὼς 

35 τὸν δέχατον ἄϑλον, ἔλαβε πρόσταγμα παρ᾽ Εὐρυ- 
σϑέως τὸν ἐξ ἄδου Κέρβερον πρὸς τὸ φῶς ἀγαγεῖν. 
πρὸς δὲ τοῦτον τὸν ἄϑλον ὑπολαβὼν συνοίσειν 
αὑτῷ, παρῆλϑεν εἰς τὰς ᾿άϑήνας καὶ μετέσχε τῶν 

δ φασι om. Π 19 δὲ καὶ] δὲ vulg. 20 xol delevi 
21 δὲ κυκλωϑεὶς vulg. 28 ἐξ ἧς] ἑξῆς δὲ D. 
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ἐν ᾿Ελευσῖνι μυστηρίων, Μουσαίου τοῦ Ὀρφέως 
υἱοῦ τότε προεστηκότος τῆς τελετῆς. 

Ἐπεὶ δ᾽ Ὀρφέως ἐμνήσθημεν, οὐκ ἀνοίκειόν 
ἐστι παρεκβάντας βραχέα περὶ αὐτοῦ διελθεῖν. οὗτος 
γὰρ ἦν υἱὸς μὲν Οἰάγρου, Θρᾷξ δὲ τὸ γένος, παι- 
δείᾳ δὲ καὶ μελῳδίᾳ καὶ ποιήσει πολὺ προέχων 
τῶν μνημονευομένων᾽ καὶ γὰρ ποίημα συνετάξατο 
ϑαυμαξόμενον καὶ τῇ κατὰ τὴν ὠδὴν εὐμελεία δια- 
φέρον. ἐπὶ τοσοῦτο δὲ προέβη τῇ δόξῃ ὥστε δοκεῖν 
τῇ μελῳδίᾳ ϑέλγειν τά τε ϑηρία καὶ τὰ δένδρα. 
περὶ δὲ παιδείαν ἀσχοληϑεὶς καὶ τὰ περὶ τῆς ϑεο- 
λογίας μυϑολογούμενα μαϑών, ἀπεδήμησε μὲν εἰς 
Alyvzxvov, κἀκεῖ πολλὰ προδεπιμαϑὼν μέγιστος 
ἐγένετο τῶν Ἑλλήνων ἔν vs ταῖς ϑεολογίαις καὶ 
ταῖς τελεταῖς καὶ ποιήμασι καὶ μελῳδίαις. συνε- 

στρατεύσατο δὲ καὶ τοῖς ᾿Δργοναύταις, καὶ διὰ τὸν 
ἔρωτα τὸν πρὸς τὴν γυναῖκα καταβῆναι μὲν εἰς 
ἄδου παραδόξως ἐτόλμησε, τὴν δὲ Φερσεφόνην διὰ 
τῆς εὐμελείας ψυχαγωγήδας ἔπεισε συνεργῆσαι ταῖς 

ἐπιϑυμίαις καὶ συγχωρῆδαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τετε- 
λευτηκυῖαν ἀναγαγεῖν ἐξ ἄδου παραπλησίως τῷ 
Διονύσῳ" καὶ γὰρ ἐκεῖνον μυϑολογοῦσιν ἀναγαγεῖν 

τὴν μητέρα Σεμέλην ἐξ GÓov, καὶ μεταδόντα τῆς 

ἀϑαναδσίας Θυώνην μετονομάσαι. ἡμεῖς δ᾽ ἐπεὶ περὶ 
Ὀρφέως διεληλύϑαμεν, μεταβησόμεϑα πάλιν ἐπὶ τὸν 
Ἡρακλέα. 

Οὗτος γὰρ κατὰ τοὺς παραδεδομένους μύϑους 
καταβὰς εἰς τοὺς καϑ’ ἄδου τόπους, καὶ προδδε- 

8 τῇ add. Dind. 15 τελεταῖς κ. v. ϑεολογέαις vulg. 
19 ἐμμελείας CF. 

Q 
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χϑεὶς ὑπὸ τῆς Φερσεφόνης ὡς ἂν ἀδελφός. Θησέα 
μὲν ἀνήγαγεν ἐκ δεσμῶν μετὰ Πειρέϑου. χαρισα- 

μένης τῆς Κόρης, τὸν δὲ κύνα παραλαβὼν δεδε- 
μένον παραδόξως ἀπήγαγε καὶ φανερὸν κατέστησεν 

5 ἀνθρώποις. τελευταῖον δ᾽ &OAov λαβὼν ἐνεγκεῖν 

τὰ τῶν Ἑσπερίδων χρυσᾶ μῆλα, πάλιν ἔπλευδεν 
εἰς τὴν Διβύην. περὶ δὲ τῶν μήλων τούτων διαπε- 
φωνήκασιν οἵ μυϑογράφοι, καὶ τινὲς μέν φασιν ἔν 

τιόι κήποις τῶν “Εσπερίδων ὑπάρξαι κατὰ τὴν Ζ4ι- 
10 βύην μῆλα χρυσᾶ, τηρούμενα συνεχῶς ὑπό τινος 

δράκοντος φοβερωτάτου, τινὲς δὲ λέγουσι ποίμνας 
912z:00fítov κάλλει διαφερούσας κεκτῆσϑαι τὰς Ἕσπε- 

ρίδας, χρυσᾶ δὲ μῆλα ἀπὸ τοῦ κάλλους ὠνομάσϑαι 
ποιητικῶς, ὥσπερ καὶ τὴν ᾿ἀφροδίτην χρυσῆν κα- 

15 λεῖσϑαι διὰ τὴν εὐπρέπειαν. ἔνιοι δὲ λέγουσιν ὅτι 8 
τὰ πρόβατα τὴν χρόαν ἰδιάξουσαν ἔχοντα καὶ παρό- 
μοιον χρυσῷ τετευχέναι ταύτης τῆς προσηγορίας, 

Δράκοντα δὲ τῶν ποιμνῶν ἐπιμελητὴν καϑεστα- 
μένον, καὶ ῥώμῃ σώματος καὶ ἀλκῇ διαφέροντα, 

8. τηρεῖν τὰ πρόβατα καὶ τοὺς λῃστεύειν αὐτὰ τολ- 
μῶντας ἀποχτείνειν. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐξέσται 

διαλαμβάνειν ὡς ἂν ἕκαστος ἑαυτὸν πείϑῃ. ὁ δ᾽ 4 
ἩΗρακλῆς τὸν φύλακα τῶν μήλων ἀνελών, καὶ ταῦτα 
ἀποκομίδσας πρὸς Εὐρυσϑέα, καὶ τοὺς ἄϑλους ἀπο- 

25 τετελεκώς, προσεδέχετο τῆς ἀϑανασίας τεύξεσϑαι, 

καϑάπερ ὃ ᾿Δπόλλων ἔχρησεν. : 
Ἡμῖν δ᾽ οὐ παραλειπτέον và περὶ Ἄτλαντος μυ- 21 

ro 

4 ἀπήγαγεν D, ἀνήγαγε Il 16 ὅτι del. Dind. 16 τὰ 
om. vulg. 18 ποιμνίων vulg. 234 ἐπιτετελεκώς ΠῚ 26 ὁ 
om. CF. 
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ϑολογούμενα καὶ τὰ περὶ τοῦ γένους τῶν ᾿Ἑσπερί- 
δων. κατὰ γὰρ τὴν ᾿Εσπερῖτιν ὀνομαξομένην χώραν 

φασὶν ἀδελφοὺς δύο γενέσθαι δόξῃ διωνομασμέ- 
νους, Ἕσπερον καὶ “Ἄτλαντα. τούτους δὲ κεχτῆσϑαι 
πρόβατα τῷ μὲν κάλλει διάφορα, τῇ δὲ χρόᾳ ξανϑὰ 
καὶ χρυσοειδῆ᾽ ἀφ᾽ ἧς αἰτίας τοὺς ποιητὰς và πρό- 
βατα μῆλα καλοῦντας ὀνομάσαι χρυσᾶ μῆλα. τὸν 
μὲν οὖν “Ἔσπερον ϑυγατέρα γεννήσαντα τὴν ὀνο- 
μαξομένην ᾿Εσπερίδα συνοικίσαι τἀδελφῷ, ἀφ᾽ ἧς 
τὴν χώραν 'Eozeglvw ὀνομασϑῆναι᾽ τὸν δ᾽ 'άτλαντα 
ἐκ ταύτης ἑπτὰ γεννῆσαι θυγατέρας, ὃς ἀπὸ μὲν 
τοῦ πατρὸς ᾿Δτλαντίδας, ἀπὸ δὲ τῆς μητρὸς “Εσπε- 
ρέδας ὀνομασϑῆναι. τούτων ὃδὲ τῶν ᾿“τλαντίδων 
κάλλει καὶ σωφροσύνῃ διαφερουσῶν, λέγουσι Βού- 
όιριν τὸν βασιλέα τῶν Αἰγυπτίων ἐπιϑυμῆσαι τῶν 

παρϑένων ἐγκρατῆ γενέσθαι" διὸ καὶ λῃστὰς [ἐπ᾽ 
αὐτὰς} κατὰ ϑάλατταν ἀποστείλαντα διακελεύσασϑαι 

τὰς κόρας ἁρπάσαι καὶ διακομίδαι πρὸς ἕαυτόν. 
κατὰ δὲ τοῦτον τὸν καιρὸν τὸν ᾿Ηρακλέα τελοῦντα 
τὸν ὕστατον ἄἦϑλον 'Avratov μὲν ἀνελεῖν ἐν τῇ 
“ιβύῃ τὸν συναναγκάξοντα τοὺς ξένους διαπαλαί- 

εἰν, Βούσιριν δὲ κατὰ τὴν Αἴγυπτον τῷ Zh [καλ- 
λιερεῖν] σφαγιάξοντα τοὺς παρεπιδημοῦντας ξένους 

τῆς προσηκούσης τιμωρίας - καταξιῶδαι. μετὰ δὲ 
ταῦτα ἀνὰ τὸν Νεῖλον πλεύσαντα εἰς τὴν «Αἰϑιο- 
πίαν τὸν βασιλεύοντα τῶν «Αἰϑιόπων ᾿Ημαϑίωνα 

2 ἑσπερίτην D ὄ διάφορα] παράδοξα II 9 εὐεσπε- 
ρίέδα D 10 εὐεσπερίτην D (e. 56, 6) 16 ἐπ᾽ αὐτάς 
om. D 19 τὸν 'Ho.] 'Ho. vulg. 20 ὕστερον vulg. 21 τὸν 
om. vulg. 22 τῷ) ἐπὶ τῷ Heiske καλλιδρεῖν del. Dind. 
24 ἀξιῶσαι II. 

οι 

20 
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j ὦ κατάρχοντα. μάχης ἀποχτεῖναι, τὸ δ᾽ ὕστατον ἐπάν- 

ελϑεῖν πάλιν ἐπὶ τὸν ἄϑλον. τοὺς δὲ λῃστὰς ἐν ἃ 
κήπῳ τινὶ παιξούδας τὰς κόρας συναρπάσαι,. καὶ 
ταχὺ φυγόντας εἰς τὰς ναῦς ἀποπλεῖν. τούτοις δ᾽ 

5 ἐπί τινος ἀκτῆς δειπνοποιουμένοις ἐπιστάντα τὸν 

Ηρακλέα, καὶ παρὰ τῶν παρϑένων μαϑόντα τὸ 
συμβεβηχός, τοὺς μὲν λῃστὰς ἅπαντας ἀποκτεῖναι, 
τὰς δὲ κόρας ἀποκομίδαι πρὸς 'ἥτλαντα τὸν πατέρα" 
ἀνθ’ ὧν τὸν 'άτλαντα χάριν τῆς εὐεργεσίας ἀπο- 

10 διδόντα μὴ μόνον δοῦναι τὰ πρὸς τὸν ὅὧϑλον καϑή- 
273 κοντὰ προϑύμως, ἀλλὰ καὶ τὰ κατὰ τὴν ἀστρολογίαν 

ἀφϑόνως διδάξαι. περιττότερον γὰρ αὐτὸν τὰ κατὰ 5 

τὴν ἀστρολογίαν ἐκπεπονηκότα καὶ τὴν τῶν ἄστρων 

σφαῖραν φιλοτέχνως εὑρόντα ἔχειν ὑπόληψιν ὡς τὸν 

15 κόσμον ὅλον ἐπὶ τῶν ὥμων φοροῦντα. παραπλη- 
σίως δὲ καὶ τοῦ Ἡρακλέους ἐξενέγκαντος εἰς τοὺς 

Ἕλληνας τὸν σφαιρικὸν λόγον, δόξης μεγάλης τυχεῖν, 

ὡς διαδεδεγμένον τὸν ᾿“τλαντικὸν κόσμον, αἰνιττο- 
μένων τῶν ἀνθρώπων τὸ γεγονός. 

30 Τοῦ δ᾽ ἩΗρακλέους περὶ ταῦτ᾽ ὄντος φασὶ τὰς 28 
| ὑπολειφϑείσας ᾿Δμαξόναρ περὶ τὸν Θερμώδοντα πο- 
ταμὸν ἀϑροισϑείσας πανδημεὶ δπεῦδαι τοὺς "EA- 
ληνας ἀμύνασθαι περὶ ὧν Ἡρακλῆς στρατεύσας 
διειργάσατο. διαφορώτατα δὲ τοὺς ᾿4ϑηναίους ἐφι- 

26 λοτιμθοῦντο διὰ τὸ τὸν Θησέα καταδεδουλῶσϑαι τὴν 

ἡγεμόνα τῶν ᾿Δμαξόνων ᾿Αντιόπην, ὡς δ᾽ ἔνιοι γρά- 
φουσιν, ᾿Ιππολύτην. συστρατευσάντων δὲ τῶν Σκυ- 2 

6 ἀκτῆς] αὐλῆς D 9. ἀποδιδόντα om. D 14 εὑρόντα 
Dind. ἔχοντα libri 16 φέροντα vulg. 18 ᾿Ἄτλάντιον F, 
᾿Δτλάντειον C — 26 τὸν om. CF δεδουλῶσϑαι II. 
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ϑῶν ταῖς ᾿Δμαζόσι συνέβη δύναμιν ἀξιόλογον ἀϑροι- 
σϑῆναι, μεϑ᾽ ἧς αἱ προηγούμεναι τῶν ᾿Δμαξονίδων 
περαιωϑεῖσαι τὸν Κιμμέριον Βόσπορον προῆγον διὰ 
τῆς Θράκης. τέλος δὲ πολλὴν τῆς Εὐρώπης ἐπελ- 
ϑοῦσαι κατήντησαν εἰς τὴν ᾿Δττικήν, καὶ κατεστρα- 
τοπέδευσαν ὅπου νῦν ἐστι τὸ καλούμενον ἀπ᾽ ἐκεί- 
vov ᾿Δμαξονεῖον. Θησεὺς δὲ πυϑόμενος τὴν τῶν 
μαξόνων ἔφοδον ἐβοήϑει ταῖς πολιτικαῖς δυνά- 
μεόσιν, ἔχων us9' ἑαυτοῦ τὴν ᾿Δμαξονίδα ᾿Αντιό- 
πην, ἐξ ἧς ἦν πεπαιδοποιημένος υἱὸν ᾿Ιππόλυτον. 
συνάψας δὲ μάχην ταῖς ᾿Δμαξόσι, καὶ τῶν ᾿4ϑηναίων 
ὑπερεχόντων ταῖς ἀνδραγαϑίαις. ἐνίκησαν οἵ περὶ 

τὸν Θησέα, καὶ τῶν ἀντιταχϑεισῶν ᾿“μαξονίδων 
ἃς μὲν κατέχοψαν, ἃς δ᾽ ἐκ τῆς ᾿Δττικῆς ἐξέβαλον. 

συνέβη δὲ καὶ τὴν ᾿Αντιόπην συναγωνισαμένην 
τἀνδρὶ Θησεῖ, καὶ κατὰ τὴν μάχην ἀριστεύουσαν, 
ἡρωικῶς καταστρέψαι τὸν βίον. αἱ δ᾽ ὑπολειφϑεῖ- 
σαι τῶν ᾿Δμαξόνων ἀπογνοῦδσαι τὴν πατρῴαν γῆν, 
ἐπανῆλθον μετὰ τῶν Σκυϑῶν εἰς τὴν Σκυϑίαν καὶ 
μετ᾽ ἐκείνων κατῴκησαν. ἡμεῖς δ᾽ ἀρκούντως περὶ 
τούτων διεληλυϑότες ἐπάνιμεν πάλιν ἐπὶ τὰς Ηρα- 
κλέους πράξεις. 

Ἰετελεκότος γὰρ αὐτοῦ τοὺς ἄϑλους, καὶ τοῦ 

ϑεοῦ χρήσαντος συμφέρειν πρὸ τῆς εἰς ϑεοὺς μετ- 
αλλαγῆς ἀποικίαν εἰς Σαρδὼ πέμψαι καὶ τοὺς ἐκ 

τῶν Θεσπιάδων αὐτῷ γενομένους υἱοὺς ἡγεμόνας 
ποιῆδαι ταύτης, ἔκρινε τὸν ἀδελφιδοῦν ᾿Ιόλαον ἐκ- 

9 βόσφορον CF 9 τὴν om. D ᾿Δμαξόνα 1 
14 δ᾽ ἐκ D, δὲ vulg. 19 μετὰ τῶν Σκυϑῶν post Σκυ- 
θίαν F,loco μετ᾽ ἐκείνων CEG. 

LA 

20 
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πέμψαι μετὰ τῶν παίδων διὰ τὸ παντελῶς νέους 

εἶναι. ἀναγκαῖον δ᾽ ἡμῖν φαίνεται προδιελθεῖν περὶ 2 
τῆς γενέσεως τῶν παίδων, ἵνα τὸν περὶ τῆς ἀποι- 
κίας λόγον καϑαρώτερον ἐκθέσθαι δυνηϑῶμεν. Θέ- 

5 ὅπιος ἦν ἀνὴρ τὸ γένος ἐπιφανὴς ἐκ τῶν ᾿Αϑηνῶν, 
274 υἱὸς Ἐρεχϑέως, βασιλεύων δὲ τῆς ὁμωνύμου χώ- 

ρας ἐγέννησεν ἐκ πλειόνων γυναικῶν ϑυγατέρας 
πεντήκοντα. Ἡρακλέους δ᾽ ἔτι παιδὸς ὄντος τὴν 
ἡλικίαν, καὶ δώμῃ σώματος ὑπερφυοῦς ὄντος, ἐφι- 

10 λοτιμήϑη τὰς ϑυγατέρας ἐκ τούτου τεκνοποιήσα- 

όϑαι. διὸ καλέσας αὐτὸν ἐπί τινα ϑυσίαν καὶ λαμ- 
πρῶς ἑστιάσας, ἀπέστειλε κατὰ μίαν τῶν ϑυγατέρων᾽ 

αἷς ἁπάσαις μιγεὶς καὶ ποιήσας ἐγκύους ἐγένετο 

πατὴρ υἱῶν πεντήκοντα. ὧν λαβόντων τὴν κοινὴν 

15 προσηγορίαν ἀπὸ τῶν Θεσπιάδων., καὶ γενομένων 

évyA(xov , ἔκρινεν ἐκπέμπειν τούτους εἰς τὴν ἀποι- 

κίαν τὴν εἰς Σαρδόνα κατὰ τὸν χρησμόν. ἡγου- 

μένου δὲ τοῦ στόλου παντὸς ᾿Ιολάου, καὶ συνεστρα- 
τευμένου ὄχεδὸν ἁπάσας τὰς στρατείας. ἐπέτρεψεν 

50 αὐτῷ τὰ περὶ τοὺς Θεσπιάδας καὶ τὴν ἀποικίανὸ 
τῶν δὲ πεντήκοντα παίδων δύο μὲν κατέμειναν ἐν 
ταῖς Θήβαις, ὧν τοὺς ἀπογόνους φασὶ μέχρι τοῦ 

νῦν τιμᾶσϑαι, ἑπτὰ δ᾽ ἐν Θεσπιαῖς, οὗς ὀνομάξουσι 

δημούχους, ὧν καὶ τοὺς ἀπογόνους ἡγήσασϑαί φασι 
35 τῆρ πόλεως μέχρι τῶν νεωτέρων καιρῶν. τοὺς δὲ 

λοιποὺς ἅπαντας ᾿Ιόλαος ἀναλαβὼν καὶ πολλοὺς 

ἄλλους τοὺς βουλομένους κοινωνεῖν τῆς ἀποικίας, 

ἔπλευσεν εἰς τὴν Σαρδόνα. χρατήσας δὲ μάχῃ τῶν 

5 ἦν ἀνὴρ] γὰρ ἀνὴρ ἦν F 11 et 28 Σαρδῶνα CF. 

e» 
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ἐγχωρίων, κατεκληρούχησε τὸ κάλλιστον τῆς νήσου. 

καὶ μάλιστα τὴν πεδιάδα χώραν, ἣν μέχρι τοῦ νῦν 

86 καλεῖσθαι ἸἸολαεῖον. ἐξημερώσας δὲ τὴν χώραν καὶ 
καταφυτεύσας δένδρεσι καρπίμοις κατεσκεύασε περι- 

μάχητον" ἐπὶ τοσοῦτο γὰρ ἡ νῆσος διωνομάσϑη τῇ 5 

τῶν καρπῶν ἀφϑονίᾳ ὥστε Καρχηδονίους ὕστερον 
αὐξηϑέντας ἐπιϑυμῆσαι τῆς νήσου, καὶ πολλοὺς 
ἀγῶνας καὶ κινδύνους ὑπὲρ αὐτῆς ἀναδέξασϑαι. 
ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐν τοῖς οἰχείοις χρόνοις ἀνα- 

80 γράψομεν. τότε δ᾽ ὁ ἸΙόλαος καταστήδας τὰ περὶ 10 

τὴν ἀποικίαν, καὶ τὸν Ζαίδαλον éx τῆς Σικελίας 

μεταπεμψάμενος, κατεσκεύασεν ἔργα πολλὰ καὶ με- 
γάλα μέχρι τῶν νῦν καιρῶν διαμένοντα καὶ ἀπὸ 
τοῦ κατασχευάσαντος Ζαιδάλεια καλούμενα. ᾧπο- 

δόμησε δὲ καὶ γυμνάσια μεγάλα τε καὶ πολυτελῆ, 
καὶ δικαστήρια κατέστησε καὶ τἄλλα τὰ πρὸς τὴν 

2 εὐδαιμονίαν συντείνοντα. ὠνόμασε δὲ καὶ τοὺς 

λαοὺς Ἰολαείους, ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ϑέμενος τὴν προσηγο- 
ρίαν, συγχωρησάντων τῶν Θεσπιαδῶν, καὶ δόντων 

αὐτῷ τοῦτο τὸ γέρας καϑαπερεί τινι πατρί. διὰ γὰρ 30 
τὴν πρὸς αὐτοὺς σπουδὴν ἐπὶ τοσοῦτ᾽ εὐνοίας προ- 

ἤχϑησαν ὥστ᾽ ἐπώνυμον αὐτῷ περιϑεῖναι τὴν τοῦ 

γονέως προδηγορίαν᾽ διόπερ ἐν τοῖς ὕστερον χρό- 
νοις οἱ τὰς θυσίας τελοῦντες τούτῳ τῷ ϑεῷ 900-275 
αγορεύουσιν αὐτὸν Ἰόλαον πατέρα, καϑάπερ οἵἙ 36 

8 Πέρσαι τὸν Κῦρον. μετὰ δὲ ταῦτα ὁ μὲν ᾿Ιόλαος 
ἐπανιὼν εἰς τὴν Ελλάδα, καὶ προσπλεύσας τῇ Σι- 

μι ὅ 

4 κατάφυτον C; κατάφυτον ὃ. w. ποιήσας F 10 τὰ 
περὶ om. II 14 δαιδάλια D 1 τε om. vulg. 18 [Ιολάους 
codices, corr. Wess. 



IV 29. 80. 443 

κελίᾳ, οὐκ ὀλίγον χρόνον διέτριψεν ἐν τῇ νήσῳ. 
καϑ' ὃν δὴ χρόνον καί τινες τῶν συναποδημούν- 
vtov αὐτῷ διὰ τὸ κάλλος τῆς χώρας κατέμειναν ἐν 
τῇ Σικελίᾳ, καὶ τοῖς Σικανοῖς καταμιγέντες ἐν ταύτῃ 

6 κατῴκησαν, τιμώμενοι διαφερόντως ὑπὸ τῶν ἐγχω- 

ρέων. ὃ δ᾽ Ἰόλαος μεγάλης ἀποδοχῆς τυγχάνων καὶ 
πολλοὺς εὐεργετῶν ἔν πολλαῖς τῶν πόλεων ἕτι- 

- μήϑη τεμένεσι καὶ τιμαῖς ἡρωικαῖς. ἴδιον δέ τι καὶ 4 
παράδοξον συνέβη γενέσϑαι κατὰ τὴν ἀποικίαν ταύ- 

10 την ὃ μὲν γὰρ ϑεὸς ἔχρησεν αὐτοῖς ὅτι πάντες οἵ 
τῆς ἀποικίας ταύτης μετασχόντες καὶ οἱ τούτων 

ἔκγονοι διατελέδουσιν ἅπαντα τὸν αἰῶνα διαμένον- 
τες ἐλεύϑεροι, τὸ δ᾽ ἀποτέλεσμα τούτων ἀκολούϑως 
τῷ χρησμῷ διέμεινε μέχρι τῶν xaO' ἡμᾶς καιρῶν. 

15 οὗ μὲν γὰρ λαοὶ διὰ τὸ πλῆϑος τοῦ χρόνου, πλειό- ὅ 
vov τῶν βαρβάρων Óvrov τῶν μετεδχηκότων τῆς 

ἀποικίας, ἐξεβαρβαρώθϑησαν, καὶ μεταστάντες εἰς 
τὴν ὀρεινὴν ἐν ταῖς δυσχωρίαις κατῴκησαν, ἐϑίσαν- 
"se δ᾽ ἑαυτοὺς τρέφεσϑαι γάλακτι καὶ κρέασι καὶ 

80 πολλὰς ἀγέλας κτηνῶν τρέφοντες οὐκ ἐπεδέοντο 

σίτου" κατασκευάσαντες δ᾽ οἰκήσεις ἑαυτοῖς κατα- 
γείους καὶ τὴν τοῦ βίου διεξαγωγὴν ἐν τοῖς ὀρύγ- 
μασι ποιούμενοι τοὺς ἐκ τῶν πολέμων κινδύνους 
ἐξέφυγον. διὸ καὶ πρότερον μὲν Καρχηδόνιοι, μετὰ 

8 ὃὲ ταῦτα Ῥωμαῖοι πολλάκις πολεμήσαντες τούτοις 
τῆς προϑέσεως διήμαρτον. , 

Καὶ περὶ μὲν '"IoAdov καὶ Θεσπιαδῶν, ἔτι δὲ 
τῆς ἀποικίας τῆς εἰς Σαρδόνα γενομένης ἀρκεσϑησό- 

o 

18 τούτων] αὐτῶν D. 
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μεϑα toig ῥηθεῖσι, περὶ δ᾽ Ἡρακλέους τὰ συνεχῆ 
81 τοῖς προειρημένοις προσϑήσομεν. τελέσας γὰρ τοὺς 

ἄϑλους τὴν μὲν ἑαυτοῦ γυναῖκα Μεγάραν συνῴκισεν 
Ἰολάῳ, διὰ τὴν περὶ τὰ τέκνα συμφορὰν ὑποπτευ- 
σάμενος τὴν ἐξ ἐκείνης παιδοποιίαν, ἑτέραν δ᾽ ἐξήτει 5 

πρὸς τέκνων γένεσιν ἀνύποπτον. διόπερ ἐμνήστευσεν 
᾿Ιόλην τὴν Εὐρύτου τοῦ δυναστεύσαντος Οἰχαλίας. 

ς ὁ δ᾽ Εὔρυτος διὰ τὴν ἐκ τῆς Μεγάρας γενομένην 
ἀτυχίαν εὐλαβηϑείς, ἀπεκρίθη βουλεύδσεσϑαι περὶ 
τοῦ γάμου. ὃ δ᾽ ἀποτυχὼν τῆς μνηστείας διὰ τὴν 10 

ἀτιμέαν ἐξήλασε τὰς ἵππους τοῦ Εὐρύτου. ᾿Ιφίτου 
δὲ τοῦ Εὐρύτου τὸ γεγονὸς ὑποπτεύσαντος καὶ 

παραγενομένου κατὰ ξήτησιν τῶν ἵππων εἰς Τί- 

ρυνϑα, τοῦτον μὲν ἀναβιβάσας [ὁ ᾿Ηρακλῆς] ἐπί 

τινα πύργον ὑψηλὸν ἐκέλευσεν ἀφορᾶν μή που νεμό- 15 

μεναι τυγχάνουσιν᾽ οὐ δυναμένου δὲ κατανοῆσαι 916 
τοῦ ᾿Ιφίτου, φήδας αὐτὸν ψευδῶς κατῃτιᾶσϑαι τὴν 

κλοπὴν κατεκρήμνιδσεν ἀπὸ τοῦ πύργου. διὰ δὲ τὸν 

τούτου ϑάνατον Ἡρακλῆς νοσήσας παρῆλϑεν εἰς 

Πύλον πρὸς Νηλέα, καὶ παρεκάλεσεν αὐτὸν καϑᾶραι 90 

τὸν φόνον. ὃ μὲν οὖν Νηλεὺς βουλευσάμενος μετὰ 
τῶν υἱῶν ἔλαβε πάντας πλὴν Νέστορος τοῦ νεωτάτου 

συγκαταινοῦντας μὴ προσδέξασϑαι τὸν καϑαρμόν᾽ 

ὁ δ᾽ Ἡρακλῆς τότε μὲν παρελϑὼν πρὸς Ζ]ηίΐίφοβον 
τὸν Ἱππολύτου καὶ πείσας αὐτὸν ἐκαϑάρϑη, οὐ 5 
δυνάμενος δ᾽ ἀπολυϑῆναι τῆς νόσου ἐπηρώτηδε τὸν 
᾿Δπόλλω περὶ τῆς ϑεραπείας. τούτου δὲ χρήσαντος 
ὅτι ῥᾷον οὕτως ἀπολυϑήδσεται τῆς νόσου, εἰ πραϑεὶς 

e 

nm 

e 

, 9 εἰρημένοις lI — 4 τέκνα] σπουδὴν add. D — 9 fov- 
λεύσασϑαι D 14 ὁ Ἡρακλῆς om. DF 16 ἐφορᾶν CF 
24 διίφοβον Ὁ 25 τὸν om. D 28 τῆς νόσου om. FM. 



IV 31. 32. 445 

δικαίως τὴν ἑαυτοῦ τιμὴν ἀποδοίη τοῖς ᾿Ιφίτου παι- 
σίν, ἀναγκαξόμενος πείϑεσϑαι [ὑπὸ τῆς νόσου] τῷ 

χρησμῷ μετά τινων φίλων ἔπλευσεν εἰς τὴν ᾿Ασίαν. 
ἐκεῖ δ᾽ ὑπομείνας ἑκουσίως ὑπό τινος τῶν φίλων 

ἐπράϑη, καὶ παρϑένου δοῦλος ἐγένετο Ὀμφάλης τῆς 
᾿Ιαρδάνου, βασιλευούσης τῶν τότε Μαιόνων, νῦν 

δὲ “υδῶν ὀνομαξομένων. καὶ τὴν μὲν τιμὴν ὃ 6 
ἀποδόμενος τὸν Ηρακλέα τοῖς ᾿Ιφίτου παισὶν ἀπέ- 
δωκε κατὰ τὸν χρησμόν, ὃ δ᾽ Ἡρακλῆς ὑγιασϑεὶς 

10 xxl δουλεύων τῇ Ὀμφάλῃ τοὺς χατὰ τὴν χώραν 
λῃστεύοντας ἐκόλασε. τοὺς μὲν γὰρ ὀνομαξομένους 
Κέρκωπας., λῃστεύοντας καὶ πολλὰ κακὰ διεργαξο- 

μένους, οὗς μὲν ἀπέκτεινεν, oUg δὲ ξωγρήσας δεδε- 
μένους παρέδωκε τῇ Ὀμφάλῃ: Συλέα δὲ τοὺς 

15 παριόντας ξένουρ συναρπάξοντα καὶ τοὺς ἀμπελῶνας 

σκάπτειν ἀναγκάξοντα τῷ σκαφείῳ πατάξας ἀπέκτει- 
νεν᾿ ᾿Ιτώνων δὲ λεηλατούντων πολλὴν τῆς ὑπὸ Ou- 
φάλῃ χώρας, τήν ve λείαν ἀφείλετο καὶ τὴν πόλιν, 
ἐξ ἧς ἐποιοῦντο τὴν δρμήν, ἐκπορϑήσας ἐξηνδρα- 

30 ποδέδσατο καὶ κατέσκαψεν. ἡ δ᾽ Ὀμφάλη ἀποδεχο- 

μένη τὴν ἀνδρείαν τὴν ἩΗρακλέους, καὶ πυϑομένη 

τίς ἐστι καὶ τίνων, ἐϑαύμαδε τὴν ἀρετήν, ἐλεύϑερον 

δ᾽ ἀφεῖσα καὶ συνοικήσασα αὐτῷ Aduov ἐγέννησε. 
zooUzijoys δὲ τῷ Ἡρακλεῖ κατὰ τὸν τῆς δουλείας 

86 καιρὸν ἐκ δούλης υἱὸς Κλεόδαιος. 
| Μετὰ δὲ ταῦτα ἐπανελθὼν εἰς Πελοπόννησον 32 

ex 

«1 

oo 

9 ἀναγκαξόμενος οὖν add. vulg. ὑπὸ τῆς νόσου 
del. Dind. 4 ὑπομείνας ἑκουσίως om. D 6 παρϑένου 
om. II 6 Mgóvov C 21 τὴν Ho.] τοῦ Ho. vulg. 
95 κλεόδαος D, κλεόλαος II (et Eus. pr. ev. II 2, 95). 
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ἐστράτευσεν εἰς Ἴλιον, ἐγκαλῶν “αομέδοντι τῷ 
βασιλεῖ. οὗτος γὰρ Ἡρακλέους στρατεύοντος μετὰ 
Ἰάσονος ἐπὶ τὸ χρυσόμαλλον δέρος, καὶ τὸ χῆτος 
ἀνελόντος, ἀπεστέρησε τῶν ὡμολογημένων ἵππων, 
περὶ ὧν ἐν τοῖς ᾿Αργοναύταις và κατὰ μέρος μικρὸν: 11 
ὕστερον διέξιμεν. καὶ τότε μὲν διὰ τὴν μετ᾽ Ἰάσο- 6 
νος στρατείαν ἀσχοληϑείς, ὕστερον δὲ λαβὼν καιρὸν 
ἐπὶ τὴν Τροίαν ἐστράτευσεν, ὡς μέν τινές φασι, 

ναυσὶ μακραῖς ὀκτωκαίδεκα, ὡς δὲ Ὅμηρος γέγραφεν, 
ξξ ταῖς ἁπάδαις, ἐν οἷς παρεισάγει τὸν υἱὸν αὐτοῦ 10 
Τληπόλεμον λέγοντα 

ἀλλ᾽ οἷόν τινά φασι βίην Ἡρακληείην 
εἶναι, ἐμὸν πατέρα ϑρασυμέμνονα, ϑυμολέοντα, 
ὅς ποτὲ δεῦρ᾽ ἐλϑὼν ἕνεχ᾽ ἵππων “αομέδοντος 
δξ οἵῃς σὺν νηυσὶ καὶ ἀνδράσι παυροτέροιθιν 16 
Ἰλίου ἐξαλάπαξε πόλιν, χήρωσε δ᾽ ἀγυιάς. 

ὁ δ᾽ οὖν Ἡρακλῆς καταπλεύσας εἰς τὴν Τρῳάδα 
αὐτὸς μὲν μετὰ τῶν ἀρίστων προῆγεν ἐπὶ τὴν 
πόλιν, ἐπὶ δὲ τῶν νεῶν ἀπέλιπεν ἡγεμόνα τὸν ᾽4μ- 
φιαράου υἱὸν Οἰκλέα. “αομέδων δ᾽ ἀπροσδοκήτου 530 
τῆς παρουσίας τῶν πολεμίων γενομένης δύναμιν 

ἀξιόλογον συναγαγεῖν ἐξεκλείσϑη διὰ τὴν ὀξύτητα 

τῶν καιρῶν, ἀϑροίσας δ᾽ ὅσους ἐδύνατο, μετὰ τούτων 

ἦλθεν ἐπὶ τὰς ναῦς, ἐλπίξων, εἰ ταύτας ἐμπρήδειε, 
τέλος ἐπιϑήσειν τῷ πολέμῳ. τοῦ δὲ Οἰκλέους ἀπαν- 25 
τήσαντος,. ὁ μὲν στρατηγὸς Οἰκλῆς ἔπεσεν, οἵ ὃὲ ὁ 
λοιποὶ δυνδιωχϑέντες εἰς τὰς ναῦς ἔφϑασαν ἀνα- 

2 μετὰ Ἰάσονος om. CE 4 ἀπεστερήϑη D 9 καέ- 
δεκα, ὡς δὲ Ὅμηρος om. D 12 τινα] ποτε CD (c. 49, 7) 
19 κατέλιπεν 1], 
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πλεύσαντες ἀπὸ τῆς γῆς. Δαομέδων δ᾽ ἐπανελθὼν 4 

καὶ πρὸς τῇ πόλει τοῖς μεϑ᾽ Ἡρακλέους συμβαλὼν 
αὐτός τε ἔπεσε καὶ τῶν συναγωνιξομένων οἷ πλείους" 

Ἡρακλῆς δὲ τὴν πόλιν ἑλὼν κατὰ κράτος καὶ πολ- 
δλοὺς ἐν χειρῶν νόμῳ κατασφάξας, Πριάμῳ τὴν 

βασιλείαν ἀπέδωκε τῶν ᾿Ιλιαδῶν διὰ τὴν δικαιοσύ- 

νην οὗτος γὰρ μόνος τῶν υἱῶν τοῦ Ζαομέδοντος 5 

ἐναντιούμενος τῷ πατρὶ τὰς ἵππους ἀποδοῦναι 

συνεβούλευσεν τῷ Ἡρακλεῖ κατὰ τὰς ἐπαγγελίας. 
100 δ᾽ Ἡρακλῆς ἐστεφάνωσε Τελαμῶνα ἀριστείοις, 

δοὺς αὐτῷ τὴν “αομέδοντος ϑυγατέρα 'Hewwqv: 
οὗτος γὰρ κατὰ τὴν πολιορκίαν πρῶτος βιασάμενος 

εἰσέπεσεν εἰς τὴν πόλιν, Ἡρακλέους προσβαλόντος 
κατὰ τὸ καρτερώτατον μέρος τοῦ τείχους τῆς ἀκρο- 

15 πόλεως. 

Μετὰ δὲ ταῦτα Ἡρακλῆς μὲν ἐπανελϑὼν εἰς 88 
Πελοπόννησον ἐστράτευσεν ἐπ’ Αὐγέαν διὰ τὴν 
ἀποστέρησιν τοῦ μισϑοῦ᾽ γενομένης δὲ μάχης πρὸς 
τοὺς Ἠλείους, τότε μὲν ἄπρακτος ἐπανῆλϑεν εἰς 

918 λενον πρὸς 4)εξαμενόν' τῆς δὲ τούτου ϑυγατρὸς 
91 ᾿Ιππολύτης συνοικιξομένης ᾿Δξᾶνι, συνδειπνῶν Ἣρα- 

κλῆς καὶ θεασάμενος ἐν τοῖς γάμοις ὑβρίξοντα τὸν 

Κένταυρον Εὐρυτίωνα καὶ τὴν ᾿Ιππολύτην βιαξόμε- 

vov, ἀπέκτεινεν. εἰς Τίρυνϑα δὲ Ἡρακλέους ἐπα- 2 
35 νελϑόντος, Εὐρυσθεὺς αἰτιασάμενος αὐτὸν ἐπιβου- 

λεύειν τῇ βασιλείᾳ προσέταξεν ἀπελϑεῖν ἐκ Τίρυνθος 
αὐτόν τε καὶ τὴν ᾿Δἀλκμήνην καὶ ᾿Ιφικλέα καὶ ᾿Ιόλαον. 
διόπερ ἀναγχασϑεὶς ἔφυγε μετὰ τούτων καὶ κατῴ- 

6 Ἰλιαίων C 8 τὰρ] τοὺ ΠΙ 9 συνεβ. ἀποδοῦναι 
vulg. 21 ἀξανεῖ D, ἀξάνι IIl. 
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8 κηδε τῆς ᾿ἀρκαδίας ἐν Φενεῷ. ἐντεῦϑεν δὲ ὁρμώ- 
μενος, καὶ πυϑόμενος ἐξ Ἤλιδος πομπὴν ἀποστέλλε- 

σϑαι Ποσειδῶνι εἰς ᾿Ισϑμόν, καὶ ταύτης ἀφηγεῖσϑαι 
Εὔρυτον τὸν Αὐγέου, προσπεσὼν ἄφνω τὸν Εὔρυ- 

τον ἀπέχτεινε περὶ Κλεωνάς, ἔνϑα νῦν ἐστιν ἱερὸν 
4 Ἡρακλέους. μετὰ δὲ ταῦτα στρατεύσας ἐπὶ τὴν 

Ἦλιν τόν τε βασιλέα ἐφόνευσεν “4ὐγέαν, καὶ τὴν 

πόλιν ἑλὼν κατὰ κράτος Φυλέα τὸν “ὐγέου μετε- 
πέμψατο, καὶ τούτῳ τὴν βασιλείαν παρέδωκεν" ἦν 
γὰρ ὑπὸ τοῦ πατρὸς πεφυγαδευμένος καϑ᾽ ὃν καιρὸν 

δικαστὴς γενόμενος τῷ πατρὶ πρὸς Ἡρακλέα περὶ 
5 τοῦ μισϑοῦ τὸ νίκημα ἀπέδωκεν Ἡρακλεῖ. μετὰ δὲ 
ταῦτα Ἱπποχόων μὲν ἐφυγάδευσεν ἐκ τῆς Σπάρτης 
τὸν ἀδελφὸν Τυνδάρεων, Οἰωνὸν δὲ τὸν ΔΜικυμνίου 

φίλον ὄντα Ἡρακλέους oí υἱοὶ τοῦ '"Luxoxóovvog 

εἴκοσι τὸν ἀριϑμὸν ὄντες ἀπέκτειναν. ig! οἷς 
ἀγανακτήσας Ἡρακλῆς ἐστράτευσεν ἐπ᾽ αὐτούς" με- 
γάλῃ δὲ μάχῃ νικήσας παμπληϑεῖς ἀπέκτεινε. τὴν 
δὲ Σπάρτην ἑλὼν κατὰ κράτος, κατήγαγεν ἐπὶ τὴν 

βασιλείαν Τυνδάρεων τὸν πατέρα τῶν ΖΔιοσκόρων, 
καὶ τὴν βασιλείαν ὡς δορίκτητον Τυνδάρεῳ παρέ- 
ϑετο, προστάξας τοῖς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ γενομένοις φυλάτ- 

6 τειν. ἔπεσον δ᾽ ἐν τῇ μάχῃ τῶν μὲν us" 'Hoo- 
κλέους ὀλίγοι παντελῶς, ἐν οἷς ἦσαν ἐπιφανεῖς 

ἄνδρες Ἴφικλος καὶ Κηφεὺς καὶ Κηφέως υἱοὶ τὸν 
ἀριϑμὸν ὄντες ἑπτακαίδεκα' τρεῖς γὰρ ἀπὸ τῶν 
δἴκοσι μόνον διεσώϑησαν᾽". τῶν δ᾽ ἐναντίων αὐτός 

ὅ ἱερόν ἐστιν vulg. 10 πατρὸς] αὐτοῦ add. CF 21 
Τυνδάρεῳ om. II 25 καὶ Κηφεὺς om. CF 26 δέκα 
καὶ ἑπτὰ cod. τῶν om. D 47 μόνοι F. 

“ 

Q 
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τὸ ὃ Ἱπποκόων καὶ μετ᾽ αὐτοῦ δέκα μὲν υἱοί, τῶν 
δ᾽ ἄλλων Σπαρτιατῶν παμπληϑεῖς. ἀπὸ δὲ ταύτης 
τῆς στρατείας ἐπανιὼν εἰς τὴν ᾿ἀρκαδίαν, καὶ κατα- 

λύσας παρὰ "iso τῷ βασιλεῖ, τῇ ϑυγατρὶ τούτου 
5 λάϑρᾳ μιγεὶς Αὔγῃ καὶ ταύτην ποιήσας ἔγκυον εἰς 
Στύμφαλον ἐπανῆλθεν. "4Asmg δ᾽ ἀγνοῶν τὸ πε- 
πραγμένον, ὡς ὃ τῆς γαστρὸς ὄγκος ἐμήνυσε τὴν 

φϑοράν, ἐξήτει τὸν φϑείραντα. τῆς δ᾽ Αὔγης ἀπο- 
φαινομένης ὅτι βιάσαιτο αὐτὴν Ἡρακλῆς, ἀπιστήσας 

10 τοῖς ὑπὸ ταύτης λεγομένοις ταύτην μὲν παρέδωκε 
ΝνΝαυπλέῳ φίλῳ καϑεστῶτι, καὶ προσέταξε καταπον- 
τίσαι. 4γη δ᾽ ἀπαγομένη εἰς Ναυπλίαν, καὶ γενο- 

οἡρμένη κατὰ τὸ Παρϑένιον ὅρος. ὑπὸ τῶν (vov 
καταβαρουμένη παρῆλϑεν εἰς τὴν πλησίον ὕλην ὡς 

15 ἐπί τινα χρείαν ἀναγκαίαν" τεκοῦσα δὲ παιδίον ἕρρεν 

ἀπέλιπε τὸ βρέφος εἴς τινας ϑάμνους κρύψαδα. 

μετὰ δὲ ταῦτα 4ὔγη μὲν ἀπηλλάγη πρὸς τὸν Ναύ- 
πλιον, καὶ καταντήσασα τῆς ᾿Ζ4ργείας εἰς τὸν ἐν 
NovzA(a λιμένα παραδόξου σωτηρίας ἔτυχεν" ὃ γὰρ 

40 Ναύπλιος καταποντίδαι μὲν αὐτὴν κατὰ τὰς ἐντο- 

λὰς οὐκ ἔκρινε, ξένοις δέ τισι Καρσὶν ἀναγομένοις 
εἰς τὴν ᾿“σίαν δωρήσασϑαι" οὗτοι δ᾽ ἀπαγαγόντες 
εἰς τὴν ᾿4“σίαν ἀπέδοντο τὴν Αὔγην τῷ βασιλεῖ τῆς 
Μυσίας Τεύϑραντι. τὸ δ᾽ ἀπολειφϑὲν ἐν τῷ Παρ- 

:5 ϑενίῳ βρέφος ὑπὸ τῆς 4U0yno βουκόλοι τινὲς Κορύ- 
ϑου τοῦ βασιλέως εὑρόντες ὑπό τινος ἐλάφου τῷ 

μαστῷ τρεφόμενον, ἐδωρήσαντο τῷ δεσπότῃ. ὃ δὲ 
6 4)0yg om. D (et Eus. pr. ev. II 2, 26) 7 ὡς 

ἕως D 19 ναύπλιον D 13 κατα] τε add. D — ὑπό 
τε add. us 14 πλησίαν vulg. 117΄ πρὸς τὸν N.] μετὰ 
Ναυπλίου 18 ᾿4ργείας] ᾿ρκαδίας D. 
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Κόρυϑος παραλαβὼν τὸ παιδίον ἀσμένως ὡς ἴδιον 
υἱὸν ἔτρεφε, προσαγορεύσας Τήλεφον ἀπὸ τῆς τρε- 

φούσης ἐλάφου. Τήλεφος δ᾽ ἀνδρωϑεὶς καὶ τὴν μη- 
τέρα μαϑεῖν σπεύδων, παρῆλϑεν εἰς Ζελφούς, καὶ 
χρησμὸν ἔλαβε πλεῖν εἰς τὴν Μυσίαν πρὸς Τεύϑραντα 5 

τὸν βασιλέα. ἀνευρὼν δὲ τὴν μητέρα, καὶ yvo- 
σϑεὶς τίνος ἦν πατρός, ἀποδοχῆς ἐτύγχανε τῆς με- 
γίστης. ὁ δὲ Τεύϑρας ἄπαις ὧν ἀρρένων παίδων 
τὴν ϑυγατέρα ᾿Δργιόπην συνῴκισε τῷ Τηλέφῳ, καὶ 
διάδοχον ἀπέδειξε τῆς βασιλείας. 10 

Ἡρακλῆς δὲ μετὰ τὴν ἐν Φενεῷ κατοίκησιν ἔτει 

πέμπτῳ, δυσφορῶν ἐπὶ τῷ τετελευτηκέναι Οἰωνὸν 

τὸν Δικυμνίου καὶ Ἴφικλον τὸν ἀδελφόν, ἀπῆλϑεν 
ἑκουσίως ἐξ ᾿ἀρκαδίας καὶ πάσης Πελοποννήσου. 

συναπελθόντων δ᾽ αὐτῷ πολλῶν ἐκ τῆς ᾿Αρκαδίας, 15 
ἀπῆλϑε τῆς Αἰτωλίας εἰς Καλυδῶνα κἀκεῖ κατῴκηδεν. 

οὐκ ὄντων δ᾽ αὐτῷ παίδων γνησίων οὐδὲ γαμετῆς 

γυναικός, ἔγημε Ζηιάνειραν τὴν Οἰνέως, τετελευτη- 
κότος ἤδη Μελεάγρου. οὐκ ἀνοίκειον δ᾽ εἶναι νομί- 

ἕξομεν βραχὺ παρεκβάντας ἡμᾶς ἀπαγγεῖλαι τὴν περὶ 20 

τὸν Μελέαγρον περιπέτειαν. Οἰνεὺς γάρ, γενομένης 

εὐκαρπίας αὐτῷ τοῦ σίτου, τοῖς μὲν ἄλλοις ϑεοῖρ 
ἐτέλεσε ϑυσίας, μόνης δὲ τῆς ᾿ἀρτέμιδος ὠλιγώρησεν᾽" 
δι’ ἣν αἰτίαν ἡ ϑεὸς αὐτῷ μηνέδασα τὸν διαβεβοη- 

μένον Καλυδώνιον ὗν ἀνῆκεν, ὑπερφυῆ τὸ μέγεϑος. 25 

οὗτος δὲ τὴν σύνεγγυς χώραν καταφϑείρων τὰς 
κτήσεις ἐλυμαένετο᾽ διόπερ Μελέαγρος ὃ Οἰνέως, 
τὴν μὲν ἡλικίαν μάλιστα ἀκμάξων, ῥώμῃ δὲ καὶ 

8 παίδων add. Wess. 18 διιάνειραν D (ut infra) 
22 αὐτῷ εὐκαρπίας vulg. 26 δὲ om. vulg. 
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ἀνδρείᾳ διαφέρων, παρέλαβε πολλοὺς τῶν ἀρίστων 
ἐπὶ τὴν τούτου κυνηγίαν. πρώτου δὲ Μελεάγρου 
τὸ ϑηρίον ἀκοντίδσαντος, ὁμολογούμενον αὐτῷ τὸ 

πρωτεῖον συνεχωρήϑη᾽ τοῦτο δ᾽ ἦν ἡ δορὰ τοῦ 
5 ξῴου. μετεχούσης δὲ τῆς κυνηγίας ᾿Αταλάντης τῆς 
Σχοινέως, ἐρασϑεὶς αὐτῆς ὃ Μελέαγρος παρεχώρησε 
τῆς δορᾶς καὶ τοῦ χατὰ τὴν ἀριστείαν ἐπαίνου. 

280éml δὲ τοῖς πραχϑεῖσιν οἵ Θεστίου παῖδες συγκυνη- 
γοῦντες ἠγανάκτησαν, ὅτι ξένην γυναῖκα προετίμη- 

10 δεν αὐτῶν, παραπέμψας τὴν οἰκειότητα. διόπερ 

ἀκυροῦντες τοῦ Μελεάγρου τὴν δωρεὰν ἐνήδρευσαν 

᾿“ταλάντῃ, καὶ κατὰ τὴν εἰς ᾿ἀρκαδίαν ἐπάνοδον 
ἐπιϑέμενοι τὴν δορὰν ἀφείλοντος Μελέαγρος δὲ 
διά τε τὸν πρὸς τὴν ᾿«ταλάντην ἔρωτα καὶ διὰ τὴν 

15 ἀτιμίαν παροξυνϑείς, ἐβοήϑηδσε τῇ ᾿Αταλάντῃ. καὶ 

τὸ μὲν πρῶτον παρεκάλει τοὺς ἡρπακότας ἀποδοῦναι 

τῇ γυναικὶ τὸ δοϑὲν ἀριστεῖον" ὡς δ᾽ οὐ προσεῖχον, 
᾿ἀπέχτεινεν αὐτούς , ὄντας τῆς ᾿4λϑαίας ἀδελφούς. 

διόπερ ἡ μὲν ᾿4λϑαία γενομένη περιαλγὴς ἐπὶ τῇ 
0 τῶν ὁμαίμων ἀναιρέσει ἀρὰς ἔϑετο, x«9" ἃς ἠξίωσεν 
ἀποθανεῖν Μελέαγρον᾽ καὶ τοὺς ἀϑανάτους ὑπακού- 

όαντας ἐπενεγκεῖν αὐτῷ τὴν τοῦ βίου καταστροφήν. 

ἔνιοι δὲ μυϑολογοῦσιν ὅτι κατὰ τὴν Μελεάγρου γέ- 
νεόιν τῇ ᾿4λϑαίᾳ τὰς Μοίρας καϑ' ὕπνον ἐπιστάδσας 

36 εἰπεῖν ὅτι τότε τελευτήσει Μελέαγρος ὃ υἱὸς αὐτῆς, 

ὅταν ὁ δαλὸς κατακαυϑῇ. διόπερ τεκοῦσαν, καὶ 
νομίσασαν ἐν τῇ τοῦ δαλοῦ φυλακῇ τὴν σωτηρίαν 

1 ἀριστέων 11 10 παραπεμψάμενος D 12 4ra- 
λάντην ἃ Ἀρκαδίαν] αὐτῆς add. C 14 τὴν om. D 
24 ὕπνους vulg. 4206 ὅτι om. CF 28 τελευτήσειν CF. 
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τοῦ τέκνου κεῖσθαι, vov δαλὸν ἐπιμελῶς τηρεῖν. 
1 ὕστερον δ᾽ ἐπὶ τῷ φόνῳ τῶν ἀδελφῶν παροξυν- 
ϑεῖσαν κατακαῦσαι τὸν δαλὸν καὶ τῷ Μελεάγρῳ 
τῆς τελευτῆς αἰτίαν καταστῆναι" ἀεὶ δὲ μᾶλλον ἐπὶ 
τοῖς πεπραγμένοις λυπουμένην τὸ τέλος ἀγχόνῃ τὸν 5 

δῦ βίον καταστρέψαι. ἅμα .δὲ τούτοις πραττομένοις 
Ἱππόνουν ἐν᾿ Θλένῳ πρὸς τὴν ϑυγατέρα Περίβοιαν., 
φάσκουσαν αὑτὴν ἐξ 'ἄρεος ὑπάρχειν ἔγκυον, διδ- 
νεχϑέντα πέμψαι ταύτην εἰς Αἰτωλίαν πρὸς Οἰνέα 
καὶ παρακελεύσασϑαι ταύτην ἀφανίδαι τὴν ταχίστην. 10 

2 ὁ δ᾽ Οἰνεὺς ἀπολωλεκὼς προσφάτως υἱὸν καὶ yv- 

ναῖκα, τὸ μὲν ἀποκτεῖναι τὴν Περίβοιαν ἀπέγνω, 
γήμας δ᾽ αὐτὴν ἐγέννησεν υἱὸν Τυδέα. 

Τὰ μὲν οὖν περὶ Μελέαγρον καὶ ᾿λϑαίαν, ἔτι 
δ᾽ Οἰνέα τοιαύτης ἔτυχε διεξόδου. Ηρακλῆς δὲ τοῖς 
Καλυδωνίοις βουλόμενος χαρίδσασϑαι τὸν 'Aysigov 
ποταμὸν ἀπέστρεψε, καὶ δύσιν ἄλλην κατασκευάσας 
ἀπέλαβε χώραν πολλὴν καὶ πάμφορον, ἀρδευομένην 
ὑπὸ τοῦ προειρημένου ῥείϑρου. διὸ καὶ τῶν ποιη- 
τῶν τινας μυϑοποιῆσαι τὸ πραχϑέν᾽ παρειδσήγαγον 20 

γὰρ τὸν Ἡρακλέα πρὸς τὸν ᾿4χελῷον συνάψαι μάχην, 
ὡμοιωμένου τοῦ ποταμοῦ ταύρῳ, κατὰ δὲ τὴν συμ- 
πλοκὴν ϑάτερον τῶν κεράτων κλάσαντα δωρήσασϑαι 
τοῖς Αἰτωλοῖς, ὃ προσαγορεῦσαι κέρας ᾿“μαλϑείας. 
ἐν ᾧ πλάττουσι πλῆϑος ὑπάρχειν πάσης ὀπωρινῆς 55 
ὥρας, βοτρύων vs καὶ μήλων καὶ τῶν ἄλλων vüvo8i 

n 5 e 

P» 

8 τὸν ὃ. κατακαῦσαι vulg. 4 αἰτίαν] τὴν αἰτίαν 
vulg. — 56 λυπουμένη --- κατέστρεψεν 5 28 δωρήσασϑαι) 
χαρίσασϑαι D 24 ἀμαλϑαίας D (αὖ infra) 925 πάσης 
ὁπ. ὧρ. ὑπ. πλῆϑος vulg. 
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τοιούτων, αἰνιττομένων τῶν ποιητῶν κέρας μὲν τοῦ 
᾿Αχελῴου τὸ διὰ τῆς διώρυχος φερόμενον ῥεῖϑρον, 
τὰ δὲ μῆλα καὶ τὰς ῥόας καὶ τοὺς βότρυς δηλοῦν 
τὴν καρποφόρον χώραν τὴν ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ ἀρ- 

5 δευομένην καὶ τὸ πλῆϑος τῶν καρποφορούντων 

φυτῶν ᾿Δἀμαλϑείας δ᾽ εἶναι κέρας οἵονεί τινος ἀμα- 

λακιστίας, δι᾽ ἧς τὴν εὐτονίαν τοῦ κατασκευάσαντος 

δηλοῦσθαι. 

Ἡρακλῆς δὲ τοῖς Καλυδωνίοις συστρατεύσας ἐπὶ 56 

19 Θεσπρωτοὺς πόλιν τε Ἐφύραν κατὰ κράτος εἷλε 

καὶ Φυλέα τὸν βασιλέα τῶν Θεσπρωτῶν ἀπέκτεινε. 
λαβὼν δὲ αἰχμάλωτον τὴν ϑυγατέρα τοῦ Φυλέως 
ἐπεμίγη ταύτῃ καὶ ἐτέκνωδε Τληπόλεμον. μετὰ δὲ 3 
τὸν 4Δηιανείρας γάμον τρισὶν ὕστερον ἔτεσι δειπνῶν 

15 παρ᾽ Οἰνεῖ, διακονοῦντος Εὐρυνόμου τοῦ ᾿Αρχιτέ- 

λους υἱοῦ, παιδὸς τὴν ἡλικίαν, ἁμαρτάνοντος δ᾽ ἐν 
τῷ διακονεῖν, πατάξας κονδύλῳ, καὶ βαρυτέρας τῆς 
πληγῆς γενομένης, ἀπέκτεινεν ἀκουσίως τὸν παῖδα. 

περιαλγὴς δὲ γενόμενος ἐπὶ τῷ πάϑει πάλιν ἐκ 
:0 τῆς Καλυδῶνος ἑκουσίως ἔφυγε μετὰ τῆς γυναικὸς 

Ζηιανείρας καὶ Ὕλλου τοῦ ἐκ ταύτης, παιδὸς ὄντος 
τὴν ἡλικίαν. ἐπεὶ δὲ πορευόμενος ἦλϑε πρὸς τὸν 
Εὐηνὸν ποταμὸν, κατέλαβε Νέσσον τὸν Κένταυρον 

μισϑοῦ διαβιβάξοντα τὸν ποταμόν. οὗτος δὲ πρώ- 
25 την διαβιβάσας τὴν 4ηιάνειραν, καὶ διὰ τὸ κάλλος 

ἐρασϑείς, ἐπεχείρησε βιάδασϑαι ταύτην. ἐπιβοωμένης 
δ᾽ αὐτῆς τὸν ἄνδρα, ὃ μὲν Ἡρακλῆς ἐτόξευσε τὸν 
Κένταυρον, ὃ δὲ Νέσσος μεταξὺ μισγόμενος. καὶ 

o 

P» 

5 καρποφορουμένων D 12 τὴν om. CF 58 Εὔηνον 
cod. 24 πρῶτον CF 30 τὴν om. D. 
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διὰ τὴν ὀξύτητα τῆς πληγῆς εὐθὺς ἀποϑνήδσκων, 

ἔφησε τῇ 4ηιανείρᾳ δώσειν φίλτρον, ὅπως μηδεμιᾷ 

τῶν ἄλλων γυναικῶν Ἡρακλῆς ϑελήσῃ πλησιάσαι. 
παρεκελεύσατο οὖν λαβοῦσαν τὸν ἐξ αὑτοῦ πεσόντα 
γόνον, καὶ τούτῳ προσμίξασαν ἔλαιον καὶ τὸ ἀπὸ ὅ 

τῆς ἀκίδος ἀποστάξον αἷμα, χρῖσαι τὸν χιτῶνα τοῦ 
Ἡρακλέους. οὗτος μὲν οὖν ταύτην τὴν ὑποϑήκην 
δοὺς τῇ 4ηιανείρᾳ παραχρῆμα ἐξέπνευσεν. ἡ δὲ 
κατὰ τὴν γενομένην ὑπὸ τοῦ Νέσσον παραγγελίαν 

εἰς ἄγγος ἀναλαβοῦσα τὸν γόνον, καὶ τὴν ἀκίδα 

βάψασα, λάϑρᾳ τοῦ Ἡρακλέους ἐφύλαττεν. ὁ δὲ 
διαβὰς τὸν ποταμὸν κατήντησε πρὸς Κήυχα τὸν 

τῆς Τραχῖνος βασιλέα, καὶ μετὰ τούτου κατῴκησεν, 
ἔχων τοὺς ἀεὶ συστρατεύοντας τῶν ᾿“ρκάδων. 

97 ΜΜετὰ δὲ ταῦτα Φύλαντος τοῦ Ζίρυόπων βασιλέως 15 

δόξαντος εἰς τὸ ἐν Ζελφοῖς ἱερὸν παρανενομηκέναι, 

στρατεύσας μετὰ ΜΜηλιέων τόν τε βασιλέα τῶν Ζίρυ- 
όπων ἀνεῖλε καὶ τοὺς ἄλλους ἐκ τῆς χώρας ἔξανα- 

στήσας Μηλιεῦσι παρέδωκε τὴν χώραν᾽ τὴν δὲ 
Φύλαντος ϑυγατέρα λαβὼν αἰχμάλωτον καὶ μιγεὶς 30 
αὐτῇ υἱὸν ᾿ἀντίοχον ἐγέννησεν. ἐτέχνωσε δὲ καὶ ἐκ 282 
τῆς 4ηιανείρας νεωτέρους τοῦ Ὕλλου υἱοὺς δύο, 

2 Γληνέα καὶ Ὁδίτην. τῶν δ᾽ ἐκπεσόντων Ζίρυόπων οἵ 
μὲν εἰς τὴν Εὔβοιαν καταντήσαντες ἔχτισαν πόλιν 
Κάρυστον, οἵ δ᾽ εἰς Κύπρον τὴν νῆσον πλεύσαντες 35 
καὶ τοῖς ἐγχωρίοις ἀναμιχϑέντες ἐνταῦϑα κατῴκησαν, 
oí δὲ λοιποὶ τῶν Ζίρυόπων καταφυγόντες ἐπὶ τὸν 

 Εὐρυσϑέα βοηϑείας ἔτυχον διὰ τὴν ἔχϑραν τὴν 

σι 

μι 0 

9 ὑπὸ om. vulg. 21 ᾿ἀντίλοχον D 28 Ὁδείτην C, 
διοπείτην D. 
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πρὸς Ἡρακλέα' τούτου γὰρ αὐτοῖς συνεργοῦντος 

τρεῖς πόλεις ὦκισαν ἐν Πελοποννήσῳ, Aoívqv καὶ 

Ἑρμιόνην, ἔτι δ᾽ Ἠιόνα. μετὰ δὲ τὴν ΖΙρυόπων s 
ἀνάστασιν, πολέμου δυνεστῶτος τοῖς ΖΙωριεῦσι τοῖς 

5 τὴν ̓ Εστιαιῶτιν καλουμένην οἰκοῦσιν, ὧν ἐβασίλευεν 

“ἐψγέμιος. καὶ τοῖς “απίϑαις τοῖς περὶ τὸν Ὄλυμπον 
ἱδρυμένοις, ὧν ἐδυνάστευε Κόρωνος ὁ Καινέως, 
ὑπερεχόντων δὲ τῶν “απιϑῶν πολὺ ταῖς δυνάμεσιν, 

. ob. Ζωριεῖς κατέφυγον ἐπὶ τὸν Ἡρακλέα, καὶ σύμ- 
10 μαχον αὐτὸν ἐκάλεσαν ἐπὶ τρίτῳ μέρει τῆς Ζωρίδος 

χώρας καὶ τῆς βασιλείας" πείσαντες δὲ κοινῇ τὴν 

ἐπὶ τοὺς “απέίέϑας στρατείαν ἐποιήσαντο. ὁ δ᾽ Ἥρα- 

κλῆς ἔχων ἀεὶ τοὺς μεϑ᾽ ἑαυτοῦ στρατεύσαντας 

᾿Αρκάδας, καὶ μετὰ τούτων χειρωσάμενος τοὺς 4α- 
15 πίϑας, αὐτόν ve τὸν βασιλέα Κόρωνον ἀνεῖλε καὶ 

τῶν ἄλλων τοὺς πλείστους κατακόψας ἠνάγκασεν 

ἐκχωρῆσαι τῆς ἀμφισβητησίμου χώρας. τούτων δὲ 4 
πραχϑέντων, Aiyuc μὲν τὸ ἐπιβάλλον τῆς χώρας 
τρίτον μέρος παρέϑετο καὶ παρεκελεύδατο φυλάττειν 

90 τοῖς ἀπ᾿ αὐτοῦ" ἐπανιὼν δ᾽ εἰς Τραχῖνα, καὶ προ- 
κληϑεὶς ὑπὸ Κύκνου τοῦ "4osog, τοῦτον μὲν ἀπ- 
ἔκτεινεν, ἐκ δὲ τῆς ᾿Ιτώνου πορευόμενος καὶ διὰ τῆς 

Πελασγιώτιδος γῆς βαδίξων Ὀρμενίῳ τῷ βασιλεῖ 
συνέμιξεν, οὗ τὴν ϑυγατέρα ἐμνήστευεν ᾿4στυδά- 

35 μειαν" οὐ προσέχοντος δ᾽ αὐτοῦ διὰ τὸ ἔχειν αὐτὸν 
γαμετὴν Ζ4ηιάνειραν τὴν Οἰνέως, στρατεύσας ἐπ᾽ 
αὐτὸν τήν τε πόλιν εἷλε καὶ τὸν ἀπειϑοῦντα βασιλέα 

4 τοῖς 4.) τοῖς οἵα. Ὁ 11 πείσαντες om. DG. κοινῆ 
δὲ D, κοινὴν δὲ 6 20 ἀφ᾽ ἕαυτοῦ C (c. 88, b) 38 ὀρχο- 
μενίῳ D, ᾿Δρμενίῳ Eus. pr. ev. II 2, 80 94 otvavti- 
ραν Eus. 
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ἀπέκτεινε, τὴν δ᾽ 4ovvüdusuxv αἰχμάλωτον λαβών, 
ὅ καὶ μιγεὶς αὐτῇ, Κτήσιππον υἱὸν ἐγέννησε. ταῦτα 

0à διαπραξάμενος ἐστράτευδεν εἰς τὴν Οἰχαλίαν 
ἐπὶ τοὺς Εὐρύτου παῖδας, ὅτι τὴν ᾿Ιόλην μνηστεύσας 
ἀπέτυχε' συναγωνιξομένων δ᾽ αὐτῷ τῶν ᾿Αρκάδων, 5 
τήν τὸ πόλιν εἷλε καὶ τοὺς Εὐρύτου παῖδας ἀπέ- 

κτεινε,) Τοξέα καὶ MoA(ova καὶ Κλυτίον. λαβὼν 388 
δὲ καὶ τὴν ̓ Ιόλην αἰχμάλωτον ἀπῆλϑε τῆς Εὐβοίας 
ἐπὶ τὸ ἀκρωτήριον τὸ καλούμενον Κηναῖον. 

88 ᾿Ἐνταῦϑα δὲ ϑυσίαν ἐπιτελῶν ἀπέστειλε Zi 10 
τὸν ὑπηρέτην εἰς Τραχῖνα πρὸς τὴν γυναῖκα zm 

ἀνειραν" τούτῳ δὲ προστεταγμένον ἦν αἰτῆσαι χιτῶνα 

καὶ ἱμάτιον, οἷς εἰώϑει χρῆσϑαι πρὸς τὰς ϑυσίαο. 

ἡ δὲ Δηιάνειρα πυϑομένη τοῦ Ayo τὴν πρὸς IóAqv 
φιλοστοργίαν καὶ βουλομένη πλέον ἑαυτὴν ἀγαπᾶ- i5 
σϑαι, τὸν χιτῶνα ἔχριδε τῷ παρὰ τοῦ Κενταύρου 

2 δεδομένῳ πρὸς ἀπώλειαν φίλτρῳ. ὁ μὲν οὖν A(yag 
ἀγνοῶν περὶ τούτων ἀπήνεγκε τὴν ἐσϑῆτα πρὸς τὴν 

ϑυσίαν᾽ ὃ δ᾽ Ἡρακλῆς ἐνδὺς τὸν κεχριμένον χιτῶνα, 
καὶ κατ᾽ ὀλίγον τῆς τοῦ σηπτικοῦ φαρμάκου δυνά- so 
μεῶς ἐνεργούδης. περιέπεσε συμφορᾷ τῇ μεγίστῃ. 
τῆς γὰρ ἀκίδος τὸν ἐκ τῆς ἐχίδνης ἰὸν ἀνειληφυίας, 
καὶ διὰ τοῦτο τοῦ χιτῶνος διὰ τὴν ϑερμασίαν τὴν 
σάρκα τοῦ σώματος λυμαινομένου, περιαλγὴς γενό- 
μενος ὁ Ἡρακλῆς τὸν μὲν διακονήθαντα ΜΔέχαν 535 
ἀπέκτεινε, τὸ δὲ στρατόπεδον ἀπολύδας ἐπανῆλϑεν 

8 εἰς τὴν Τραχῖνα. ἀεὶ δὲ μᾶλλον τῇ νόσῳ βαρυνό- 
μενος αὐτὸς μὲν ἀπέστειλεν εἰς Ζελφοὺς Δικύμνιον 

"7 Κλύτιον Burmann, Τύτιον II, Αἰγύπτιον D 9 κι- 
ναῖον D 24 λυμηναμένου Eus. l. c. 38. 
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καὶ Ἰόλαον ἐπερωτήδοντας τὸν ᾿Δπόλλωνα τί χρὴ 
περὶ τῆς νόσου πράττειν, Ζηιάνειρα δὲ τὸ μέγεϑος 
τῆς Ηρακλέους συμφορᾶς καταπεπληγμένη, καὶ συν- 

εἰδυῖα ἑαυτῇ τὴν ἁμαρτίαν, ἀγχόνῃ τὸν βίον κατ- 
5 ἔστρεψεν. ὁ δὲ ϑεὸς ἔχρησε κομισϑῆναι τὸν 'Hoa- 

κλέα μετὰ τῆς πολεμικῆς διαδχευῆς εἰς τὴν Οἴτην, 
καταδκευάδαι δὲ πλησίον αὐτοῦ πυρὰν εὐμεγέϑη᾽" 
περὶ Ó τῶν λοιπῶν ἔφησε 4ιὶ μελήσειν. τῶν δὲ 4 
περὶ τὸν ᾿Ιόλαον ποιησάντων τὰ προστεταγμένα καὶ 

10 ἐκ διαστήματος ἀποϑεωρούντων τὸ ἀποβησόμενον, ὁ 
μὲν Ἡρακλῆς ἀπογνοὺς τὰ καϑ᾽ ἑαυτόν, καὶ παρελ- 
ϑὼν εἰς τὴν πυράν, παρεκάλει τὸν ἀεὶ προσιόντα 
ὑφάψαι τὴν πυράν. οὐδενὸς δὲ τολμῶντος ὑπακοῦσαι 
μόνος Φιλοκτήτης ἐπείσϑη" λαβὼν δὲ τῆς ὑπουργίας 

15 χάριν τὴν τῶν τόξων δωρεὰν ἦψε τὴν πυράν. εὐθὺς 
δὲ καὶ κεραυνῶν ἐκ τοῦ περιέχοντος πεσόντων, ἡ 
πυρὰ πᾶδα κατεφλέχϑη. μετὰ δὲ ταῦτα oí μὲν περὶ 5 
τὸν Ἰόλαον ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ὀστολογίαν, καὶ μηδὲν 
ὅλως ὀστοῦν εὑρόντες, ὑπέλαβον τὸν Ἡρακλέα τοῖς 

20 χρηόμοῖς ἀκολούϑως ἐξ ἀνθρώπων εἰς ϑεοὺς μεϑε- 

284 ὁτάσϑαι᾽ διόπερ ὡς ἥρωι ποιήδαντες ἁγισμοὺς καὶ 89 
χώματα καταδκευάθαντες ἀπηλλάγησαν εἰς Τραχῖνα. 

μετὰ δὲ τούτους Μενοίτιος ὃ "άκτορος υἱός. φίλος 

àv Ἡρακλεῖ, κάπρον καὶ ταῦρον καὶ κριὸν ϑύδας 
85 ὡς ἥρωι κατέδειξε κατ᾽ ἐνιαυτὸν àv Ὀποῦντι ϑύειν 

καὶ τιμᾶν ὡς ἥρωα τὸν Ἡρακλέα. τὸ παραπλήσιον 
δὲ καὶ τῶν Θηβαίων ποιηδάντων, ᾿4ϑηναῖοι πρῶτοι 
τῶν ἄλλων ὡς ϑεὸν ἐτίμησαν ϑυσίαις τὸν Ἡρακλέα, 

24 ταῦρον καὶ κάπρον I| 247 ποιησάντων καὶ τ. 
Θ. vulg. 
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καὶ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις παράδειγμα τὴν ἑαυτῶν 

εἰς τὸν ϑεὸν εὐσέβειαν ἀποδείξαντες προετρέψαντο 
τὸ μὲν πρῶτον ἅπαντας Ἕλληνας, μετὰ δὲ ταῦτα 

καὶ τοὺς κατὰ τὴν οἰκουμένην ἀνθρώπους ἅπαντας 
2 ὡς ϑεὸν τιμᾶν τὸν Ἡρακλέα. προσϑετέον δ᾽ ἡμῖν 5 

τοῖς εἰρημένοις ὅτι μετὰ τὴν ἀποϑέωσιν αὐτοῦ Ζεὺς 
Ἥραν μὲν ἔπειδεν υἱοποιήσασϑαι τὸν Ηρακλέα καὶ 
τὸ λοιπὸν εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον μητρὸς εὔνοιαν 

παρέχεσϑαι, τὴν δὲ τέκνωσιν γενέσϑαι φασὶ τοι- 
«ocv: τὴν Ἥραν ἀναβᾶααν ἐπὶ κλίνην καὶ τὸν io 
Ἡρακλέα προσλαβομένην πρὸς τὸ δῶμα διὰ τῶν 
ἐνδυμάτων ἀφεῖναι πρὸς τὴν γῆν, μιμουμένην τὴν 

ἀληϑινὴν γένεσιν" ὅπερ μέχρι τοῦ νῦν ποιεῖν τοὺς 
βαρβάρους ὅταν ϑετὸν υἱὸν ποιεῖσϑαι βούλωνται. 

ὃ τὴν δ᾽ Ἥραν μετὰ τὴν τέχνωσιν μυϑολογοῦσι συν- i5 
οἰκέδαι τὴν Ἥβην τῷ Ἡρακλεῖ, περὶ ἧς καὶ τὸν 
ποιητὴν τεϑεικέναι κατὰ τὴν Νεκυίαν | 

εἴδωλον, αὐτὸς δὲ μετ᾽ ἀθανάτοισι ϑεοῖσι 
τέρπεται ἐν ϑαλίαις καὶ ἔχει καλλίσφυρον Ἥβην. 

4 τὸν δ᾽ οὖν Ἡρακλέα λέγουσι καταλεγόμενον ὑπὸ τοῦ 30 
Διὸς εἰς τοὺς δώδεκα ϑεοὺς μὴ προσδέξασϑαι τὴν 

τιμὴν ταύτην᾽ ἀδύνατον γὰρ ἦν τοῦτον καταλε- 
χϑῆναι μὴ πρότερον ἑνὸς τῶν δώδεκα ϑεῶν ἐκβλη- 

ϑέντος᾽ ἄτοπον οὖν εἶναι προσδέξασϑαι τιμὴν ἑτέρῳ 
ϑεῷ φέρουσαν ἀτιμίαν. 26 

Περὶ μὲν oov 'HooxA£ove εἰ xal πεπλεονάκαμεν, 
ἀλλ᾽ οὖν οὐδὲν τῶν μυϑολογουμένων περὶ αὐτοῦ 

,.,9 παρέξεσϑαι D 10 ἐπὶ] ἐπὶ τὴν vulg. 20 κατὰ 
τὸ λεγόμενον CF 21 προσδέξασθαι] τοὺς ϑεοὺς add. D 
22 καταδεχϑῆναι D. 
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παραλελοίπαμεν. περὶ δὲ τῶν 4oyovavtów, ἐπειδὴ 40 
τούτοις Ἡρακλῆς δυνεστράτευσεν, οἰκεῖον ἂν εἴη 

διελϑεῖν περὶ αὐτῶν. 
Ἰάδονα γενέσϑαι λέγουσιν υἱὸν μὲν Αἴδονος, 

5 ἀδελφιδοῦν δὲ Πελίου τοῦ Θετταλῶν βαδιλέως, 
ῥώμῃ δὲ σώματος καὶ ψυχῆς λαμπρότητι διενέγκαντα 
τῶν ἡλικιωτῶν ἐπιϑυμῆσαί τι πρᾶξαι μνήμης ἄξιον. 

ὁρῶντα δὲ τῶν πρὸ αὐτοῦ Περσέα καὶ τινας ἄλλους 2 
286 διὰ τὰς ὑπερορίους στρατείας καὶ τὸ παράβολον 
10 τῶν ἄϑλων δόξης ἀειμνήστου τετευχότας. ζηλῶσαι 

τὰς προαιρέσεις αὐτῶν. διὸ καὶ τὴν ἐπιβολὴν ἀνα- 
κοινωδάμενον τῷ βασιλεῖ ταχέως λαβεῖν αὐτὸν 

συγκάταινον, οὐχ οὕτω τοῦ Πελίου σπεύδοντος προ- 

αγαγεῖν εἰς ἐπιφάνειαν τὸν νεανίσχον ὡς ἑλπίέξον- 

16 τος ἐν ταῖς παραβόλοις στρατείαις διαφϑαρήσεσϑαι" 
αὐτὸν μὲν γὰρ ἐκ φύσεως ἐστερῆσϑαι παίδων ἀρ- 8 
Qévov, τὸν δ᾽ ἀδελφὸν εὐλαβεῖσϑαι μήποτε συνερ- 
γὸν ἔχων τὸν υἱὸν ἐπίϑηται τῇ βασιλείᾳ. κρύ- 
πτοντα δὲ τὴν ὑποψίαν ταύτην, καὶ τὰ πρὸς τὴν 

20 στρατείαν χρήσιμα χορηγήσειν ἐπαγγειλάμενον, παρα- 
καλεῖν ἄϑλον τελέδαι στειλάμενον τὸν πλοῦν εἰς 
Κόλχους ἐπὶ τὸ διαβεβοημένον τοῦ κριοῦ δέρος χρυ- 
σόμαλλον. τὸν ὃὲ Πόντον xov ἐχείνους τοὺς χρό- 4 
νους περιοικούμενον ὑπὸ ἐθνῶν βαρβάρων καὶ 

35 παντελῶς ἀγρίων ἄξενον προδαγορεύεσϑαι, ξενοκτο- 

νούντων τῶν ἐγχωρίων τοὺς καταπλέοντας. ᾿Ιάδονα 5 
ὃὲ δόξης ὀρεγόμενον καὶ τὸν ἄϑλον δυδέφικτον 

8 τῶν Dindorf, τὸν libri 11 τῆς ἐπιβολῆς CF 
22 δέρρος D, δέρας CF (αὖ plerumque) 27 τὸν] 
τὸ CDF. 



460 DIODORI SICULI 

μέν, οὐ κατὰ πᾶν δ᾽ ἀδύνατον κρίνοντα, καὶ δεὰ 
τοῦτο μᾶλλον αὑτὸν ἐπιφανέστερον ἔδεσϑαι δια- 
λαμβάνοντα, παραδκευάδασδϑαι τὰ πρὸς τὴν ἐπι- 

ΑἹ βολήν. καὶ πρῶτον μὲν περὶ τὸ Πήλιον ναυπηγή- 
σασϑαι σκάφος, πολὺ τῷ μεγέϑει καὶ τῇ λοιπῇ 5 
κατασκευῇ τὴν τότε συνήϑειαν ὑπερβάλλον, διὰ τὸ 

σχεδίαις πλεῖν τοὺς τότε ἀνθρώπους καὶ μικροῖς 

παντελῶς ἀκατίοιο. διὸ καὶ τῶν ἰδόντων αὐτὸ τότε 

καταπληττομένων, καὶ τῆς φήμης διαδοθείσης κατὰ 
τὴν Ἑλλάδα περί vs τοῦ ἄϑλου καὶ τῆς κατὰ τὴν 19 
ναυπηγίαν ἐπιβολῆς, οὐκ ὀλίγους τῶν ἐν ὑπεροχαῖς 

2 νεανίσκων ἐπιϑυμῆσαι μετασχεῖν τῆς στρατείας. "Id- 

σονα δὲ καϑελκύσαντα τὸ σκάφος καὶ κοδμήσαντα 
πᾶσι τοῖς ἀνήκουσι πρὸς ἔχπληξιν λαμπρῶς, ἐκλέ- 
ξαι τῶν ὀρεγομένων τῆς αὐτῆς προαιρέσεως τοὺς 15 

ἐπιφανεστάτους ἀριστεῖς, ὥστε σὺν αὐτῷ τοὺς ἅπαν- 

τας εἶναι πεντήκοντα καὶ τέτταρας. τούτων δ᾽ 

ὑπάρχειν ἐνδοξοτάτους Κάστορα καὶ Πολυδεύκην, 
ἔτι δ᾽ Ἡρακλέα καὶ Τελαμῶνα, πρὸς δὲ τούτοις 
Ὀρφέα καὶ τὴν Σχοινέως ᾿Δἀταλάντην, ἔτι δὲ τοὺς 9 
Θεσπίου παῖδας καὶ αὐτὸν τὸν σδτελλόμενον τὸν 

8 πλοῦν ἐπὶ τὴν Κολχίδα. τὴν δὲ ναῦν ᾿Δργὼ προό- 
αγορευϑῆναι κατὰ μέν τινας τῶν μυϑογράφων ἀπὸ 
τοῦ τὸ σκάφος ἀρχιτεκτονήδαντος 4ργου καὶ δυμ- 

πλεύσαντος ἕνεκα τοῦ ϑεραπεύειν ἀεὶ τὰ πονοῦντα 286 

μέρη τῆς νεώς, ὡς δ᾽ ἔνιοι λέγουσιν ἀπὸ τῆς περὶ 38 
τὸ τάχος ὑπερβολῆς, ὡς ἂν τῶν ἀρχαίων ἀργὸν τὸ 
ταχὺ προσαγορευόντων. τοὺς δ᾽ οὖν ἀριστεῖς συν- 

.'' 6 σκάφος] τὸ σκάφος vulg. 10 περί τε τοῦ ἄϑλου 
Dindorf, πρός τε τὸ ὧϑλον codices. 
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ελϑόντας ἐλέσϑαι σφῶν αὐτῶν στρατηγὸν Ἡρακλέα, 
προκρίνανταβ κατ᾽ ἀνδρείαν. ἔπειτ᾽ ἐκ τῆς Ἰωλ- 42 

κοῦ τὸν ἔκπλουν ποιησαμένους, καὶ παραλλάξαντας 
τόν τὲ 1400 xol Σαμοϑράκην, χειμῶνι περιπεσεῖν, 

5 καὶ προδενεχϑῆναι τῆς Τρῳάδος πρὸς Σίγειον. ἐν- 
ταῦϑα δ᾽ αὐτῶν τὴν ἀπόβασιν ποιηδαμένων, εὗρε- 
ϑῆναί φασι παρϑένον δεδεμένην παρὰ τὸν αἰγιαλὸν 
διὰ τοιαύτας αἰτίας. λέγεται τὸν Ποσειδῶνα διὰ 9 

τὴν μυϑολογουμένην τῶν Τρωικῶν τειχῶν κατα- 

10 δκευὴν μηνίδσαντα “αομέδοντι τῷ βασιλεῖ κῆτος 

ἀνεῖναι ἐκ τοῦ πελάγους πρὸς τὴν χώραν' ὑπὸ ὃὲ 
τούτου τούς τε παρὰ τὸν αἰγιαλὸν διατρίβοντας καὶ 

τοὺς γεωργοῦντας τὴν παραϑαλάττιον παραδόξως 
συναρπάξεσϑαι' πρὸς δὲ τούτοις λοιμὸν ἐμπεσεῖν 

1 εἷς τὰ πλήϑη καὶ καρπῶν παντελῆ φϑοράν, ὥστε 

πάντας ἐκπλήττεσθαι τὸ μέγεϑος τῆς περιστάδεωςρ. 
διὸ καὶ συντρεχόντων τῶν ὄχλων εἰς ἐκκλησίαν καὶ 

ξητούντων ἀπαλλαγὴν τῶν ἀτυχημάτων, λέγεται τὸν 

βασιλέα πέμψαι πρὸς τὸν ᾿4πόλλω τοὺς ἐπερωτή- 
80 ὅοντας περὶ τῶν συμβεβηκότων. ἐχπεσόντος οὖν 

χρησμοῦ μῆνιν ὑπάρχειν Ποδειδῶνος, καὶ τότε ταύ- 
την λήξειν ὅταν οὗ Τρῶες τὸ λαχὸν τῶν τέκνων ἕκου- 

σίως παραδῶσι βορὰν τῷ κήτει, φασὶν ἁπάντων 
εἰς τὸν κλῆρον ἐμβαινόντων ἐπανελθεῖν εἰς Ησιό- 

25 yqv τὴν τοῦ βαδιλέως ϑυγατέρα' διόπερ τὸν 4αο- 4 

μέδοντα συναναγκασϑέντα παραδοῦναι τὴν παρϑέ- 
νον καὶ δεσμοῖς καταλαβόμενον ἀπολιπεῖν παρὰ τὸν 

αἰγιαλόν. ἐνταῦϑα δὲ τὸν μὲν Ἡρακλέα μετὰ viv 4ργο- ὅ 

e 

12 vs om. Dind. 18 zagedóbos] παραχρῆμα 11 
24 ἐμβληϑέντων II — 928 δὲ et μὲν om. vulg. 
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ναυτῶν τὴν ἀπόβασιν ποιησάμενον, καὶ μαϑόντα 
παρὰ τῆς κόρης τὴν περιπέτειαν, ἀναρρῆξαι μὲν 
τοὺς περὶ τὸ σῶμα δεσμούς, ἀναβάντα δ᾽ εἰς τὴν 
πόλιν ἐπαγγείλασϑαι τῷ βασιλεῖ διαφϑερεῖν τὸ κῆ- 

6 τος. τοῦ δὲ “Μαομέδοντος ἀποδεξαμένου τὸν λόγον 
καὶ δωρεὰν δώδειν ἐπαγγειλαμένου τὰς ἀνικήτους 

ἵππους, φασὶ τὸ μὲν κῆτος ὑφ᾽’ Ἡρακλέους ἀναιρε- 
ϑῆναι, τῇ δ᾽ Ἡσιόνῃ δοθῆναι τὴν ἐξουσίαν 'sivs 
βούλοιτο μετὰ τοῦ δώσαντος ἀπελθεῖν site μετὰ 
τῶν γονέων καταμένειν ἐν τῇ πατρίδι. τὴν μὲν τὸ 
οὖν κόρην ἐλέσϑαι τὸν μετὰ τοῦ ξένου βίον, οὐ 
μόνον τὴν εὐεργεσίαν τῆς συγγενείας προκρίναδαν, 

ἀλλὰ καὶ φοβουμένην μὴ πάλιν φανέντος κήτους 

πρὸς τὴν ὁμοίαν ὑπὸ τῶν πολιτῶν ἐκτεϑῇ τιμωρίαν. 
τὸν δ᾽ Ἡρακλέα δώροις καὶ τοῖς προσήκουσι ξενίοις 15 

λαμπρῶς τιμηϑέντα τὴν Ἡσιόνην καὶ τὰς ἵππους 
παραϑέσϑαι τῷ “αομέδοντι, συνταξάμενον μετὰ 281 
τὴν ἐκ Κόλχων ἐπάνοδον ἀπολήψεσθαι, αὐτὸν δ᾽ 

ἀναχϑῆναι μετὰ τῶν ᾿Δργοναυτῶν κατὰ σπουδὴν 
ἐπὶ τὸν προκείμενον ἄϑλον. 20 

43 Ἐπιγενομένου δὲ μεγάλου χειμῶνος, καὶ τῶν 
ἀριστέων ἀπογινωδκόντων τὴν σωτηρίαν, φασὶν 

Ὀρφέα, τῆς τελετῆς μόνον τῶν συμπλεόντων μετε- 

σχηκότα, ποιήδασϑαι τοῖς Σαμόϑραξι τὰς ὑπὲρ τῆς 
2 σωτηρίας εὐχάς. εὐθὺς δὲ τοῦ πνεύματος ἐνδόν- 55 
τος. καὶ δυοῖν ἀστέρων ἐπὶ τὰς τῶν 4ιοδκόρων 

κεφαλὰς ἐπιπεσόντων, ἅπαντας μὲν ἐκπλαγῆναι τὸ 
παράδοξον, ὑπολαβεῖν δὲ ϑεῶν προνοίᾳ τῶν κιν- 

οι 

PR | 

4 διαφθείρειν CF 12 τῆς ovyy. τὴν εὐεργεσίαν vulg. 
15 δ᾽ δ᾽ οὖν CF. 
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δύνων ἑαυτοὺς ἀπηλλάχϑαι. διὸ καὶ τοῖς ἐπιγινο- 

μένοις παραδοσίμουν γεγενημένης τῆς περιπετείας, 

ἀεὶ τοὺς χειμαξομένους τῶν πλεόντων εὐχὰς μὲν 

τίϑεσϑαι τοῖς Σαμόϑραξι, τὰς δὲ τῶν ἀστέρων παρ- 

5 ουσίας ἀναπέμπειν εἰς τὴν τῶν “ἸΠιοσκόρων ἐπιφά- 

νείαν. οὐ μὴν ἀλλὰ τότε λήξαντος τοῦ χειμῶνος 3 

ἀποβῆναι μὲν τοὺς ἀριστεῖς τῆς Θράκης εἰς τὴν 
ὑπὸ Φινέως βασιλευομένην χώραν, περιπεσεῖν δὲ 
δυσὶ νεανίόκοις ἐπὶ τιμωρίᾳ διωρυγμένοις καὶ μά- 

10 ὄτιξι πληγὰς συνεχεῖς λαμβάνουσι" τούτους δ᾽ ὑπάρ- 
χειν Φινέως υἱοὺς καὶ Κλεοπάτρας, ἥν φασιν ἐξ 
᾿βρειϑυίας τῆς ᾿Ερεχϑέως γεννηϑῆναι καὶ Βορέου, 
διὰ [δὲ] μητρυιᾶς τόλμαν καὶ διαβολὰς ψευδεῖς τυγ- 

χάνοντας ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἀδίκως τῆς προειρημένης 
15 τιμωρίας" τὸν γὰρ Φινέα γεγαμηκότα ᾿Ιδαίαν τὴν 4 
Δαρδάνου τοῦ Σκχυϑῶν βαδιλέως ϑυγατέρα, καὶ 
διὰ τὸν πρὸς αὐτὴν ἔρωτα πάντα χαριξόμενον, πι- 
στεῦσαι διότι τῇ μητρυιᾷ βίαν ἐφ᾽ ὕβρει προσήγα- 
yov oí πρόγονοι, βουλόμενοι τῇ μητρὶ χαρίξεσϑαι. 

:0 τῶν δὲ περὶ τὸν Ἡρακλέα παραδόξως ἐπιφανέντων, 5 
φασὶ τοὺς μὲν ἐν ταῖς ἀνάγκαις ὄντας ἐπικαλέδα- 

689a, καϑάπερ ϑεοὺς τοὺς ἀριστεῖς, καὶ τὰς αἰτίας 

δηλώδαντας τῆς τοῦ πατρὸς παρανομίας δεῖσϑαι τῶν 
ἀτυχημάτων αὐτοὺς ἐξελέσϑαι. τὸν δὲ Φινέα πι- 44 

»5 κρῶς ἀπαντήσαντα τοῖς ξένοις παραγγεῖλαι μηδὲν 

τῶν καϑ᾽ ἑαυτὸν πολυπραγμονεῖν" μηδένα γὰρ πα- 
τέρα λαβεῖν παρ᾽ υἱῶν ἑκουσίως τιμωρίαν, εἰ μὴ 
τῷ μεγέϑει τῶν ἀδικημάτων ὑπέρϑοιντο τὴν φυσι- 

2 γενομένης II 8 περιτυχεῖν Π 19 ὠροϑύιας D 
13 δὲ delevi. | 
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9 κὴν τῶν γονέων εἰς τέχνα φιλοστοργίαν. ἐνταῦθα 
συμπλέοντας τοῖς περὶ τὸν Ἡρακλέα τοὺς ἐπικα- 

λουμένους μὲν Βορεάδαρ, ἀδελφοὺς δ᾽ ὄντας KAso- 

πάτρας, λέγεται διὰ τὴν συγγένειαν πρώτους ὃδρ- 
μῆσαι πρὸς τὴν βοήϑειαν, καὶ τοὺς μὲν περικειμένους 

τοῖς νεανίσκοις δεσμοὺς περιρρῆξαι., τοὺς δ᾽  évev- 
τιουμένους τῶν βαρβάρων ἀποκτεῖναι. ὁδρμήδαντος 
δὲ τοῦ Φινέως πρὸς μάχην, καὶ τοῦ πλήϑους τῶν 

. Θρᾳκῶν συνδραμόντος, φασὶ τὸν Ἡρακλέα πάν- 
tov ἄριστα διαγωνισάμενον αὐτόν τε τὸν Φινέας988 
καὶ τῶν ἄλλων οὐκ ὀλίγους ἀνελεῖν, τὸ δὲ τελευ- n 
ταῖον κρατήσαντα τῶν βασιλείων τὴν μὲν Κλεο- 
πάτραν [éx] τῆς φυλακῆς προαγαγεῖν, τοῖς δὲ Φινεί- 

δαις ἀποκαταστῆσαι τὴν πατρῴαν ἀρχήν" βουλομένων 
δ᾽ αὐτῶν τὴν μητρυιὰν μετ᾽ αἰκίας ἀποκτεῖναι, 15 
πεῖσαι τῆς μὲν τιμωρίας ταύτης ἀποστῆναι, πρὸς 
δὲ τὸν πατέρα πέμψαντας εἰς τὴν Σκυϑίαν ἐκεῖνον 

παρακαλέσαι τῶν εἰς αὐτοὺς ἀνομημάτων λαβεῖν 

4 κόλασιν. οὗ γενηϑέντος τὸν μὲν Σκύϑην τῆς 9v- 
γατρὸς καταγνῶναι ϑάνατον, τοὺς δ᾽ ἐκ τῆς KAso- s 
πάτρας υἱοὺς ἀπενέγκασϑαι παρὰ τοῖς Θραξὶ δόξαν 

ἐπιεικείας. οὐκ ἀγνοῶ δὲ διότι τινὲς τῶν μυϑογρά- 
gov τυφλωϑῆναί φασι τοὺς Φινείδας ὑπὸ τοῦ πα- 

τρός, καὶ τὸν Φινέα τῆς ὁμοίας τυχεῖν συμφορᾶς 
5 ὑπὸ Βορέου. ὁμοίως δὲ καὶ τὸν Ἡρακλέα τινὲς gs 

παραδεδώκασι πρὸς ὑδρείαν ἐξελθόντα κατὰ τὴν 
᾿4σίαν ὑπὸ τῶν ᾿Δργοναυτῶν ἐπὶ τῆς χώρας ἀπολει- 
φϑῆναι. καϑόλου δὲ τοὺς παλαιοὺς μύϑους οὐχ 

e 

e 

18 ἐκ om. D σπσροάγειν Ill φινέδαις D (ut infra) 
17 πέμψαντα CF 28 δὲ] γὰρ vulg. 
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ἁπλῆν οὐδὲ συμπεφωνημένην ἱστορίαν ἔχειν συμ- 
βέβηκε διόπερ οὐ χρὴ ϑαυμάξειν, ἐάν τινα τῶν 6 
ἀρχαιολογουμένων μὴ δυμφώνως ἅπασι τοῖς ποιη- 
ταῖς καὶ συγγραφεῦσι συγκρίνωμεν. οὐ μὴν ἀλλὰ 

5 χαὶ τοὺς Φινείδας λέγεται τὴν βασιλείαν παραδόν- 
τας τῇ μητρὶ Κλεοπάτρᾳ συστρατεῦσαι τοῖς ἀριστεῦ- 
σιν. ἀναχϑέντας δ᾽ αὐτοὺς ἐκ τῆς Θράκης καὶ xo- 

μισϑέντας εἰς τὸν Πόντον προσχεῖν τῇ Ταυρικῇ, 

τὴν ἀγριότητα τῶν ἐγχωρίων ἀγνοοῦντας᾽ νόμιμον 
10 γὰρ εἶναι τοῖς τὴν χώραν ταύτην οἰκοῦσι βαρβάροις 

ϑύειν ᾿Αρτέμιδι Ταυροπόλῳ τοὺς καταπλέοντας ξέ- 

vove' παρ᾽ οἷς φασι τὴν ᾿Ιφιγένειαν ἐν τοῖς ὕστερον 
χρόνοις ἱέρειαν τῆς εἰρημένης ϑεοῦ κατασταϑεῖδαν 

ϑύειν τοὺς ἁλισκομένους. 

15 ᾿Επιξητούδης δὲ τῆς ἱστορίας τὰς τῆς ἕενοχτο- 45 

νίας αἰτίας, ἀναγκαῖον βραχέα διελθεῖν, ἄλλως τε 
καὶ τῆς παρεκβάσεως οἰκείας ἐσομένης ταῖς τῶν 

᾿Δργοναυτῶν πράξεσι. φασὶ γὰρ ᾿Ηλίου δύο γενέσϑαι 
παῖδας, Δἰήτην τε καὶ Πέρσην τούτων δὲ τὸν μὲν 

30 Δίήτην βασιλεῦσαι τῆς Κολχίδος, τὸν δ᾽ ἕτερον τῆς 

Ταυρικῆς, ἀμφοτέρους δὲ διενεγκεῖν ὠμότητι. καὶ 3 
Πέρδου μὲν Ἑκάτην γενέσϑαι ϑυγατέρα, τόλμῃ καὶ 
παρανομίᾳ προέχουσαν τοῦ πατρός" φιλοκύνηγον 
δ᾽ οὖσαν ἐν ταῖς ἀποτυχίαις ἀνθρώπους ἀντὶ τῶν 

8 ϑηρίων κατατοξεύειν. φιλότεχνον δ᾽ εἰς φαρμάχων 
ϑανασίμων συνθέσεις γενομένην τὸ καλούμενον 
ἀκόνιτον ἐξευρεῖν, καὶ τῆς ἑκάστου δυνάμεως πεῖραν 
λαμβάνειν μέδγουδαν ταῖς διδομέναις τοῖς ξένοις 

“1 

8 προσέχειν D*, προσσχεῖν Eich. 11 ϑύειν — 18 κατα- 
σταϑεῖσαν om. D 26 τὸ] τὸν D. 

Droponvs I. 30 
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τροφαῖς. ἐμπειρίαν δὲ μεγάλην ἐν τούτοις ἔχουσαν 
πρῶτον μὲν τὸν πατέρα φαρμάκῳ διαφϑεῖραι καὶ 
διαδέξασθαι τὴν βασιλείαν, ἔπειτ᾽ ᾿Δρτέμιδος ἱερὸν 
ἰδρυσαμένην καὶ τοὺς καταπλέοντας ξένους ϑύεσϑαι389 
τῇ θεῷ καταδείξασαν ἐπ᾽ ὠμότητι διονομασϑῆναι. 5 

ι8 μετὰ δὲ ταῦτα συνοικήσασαν Ab γεννῆσαι δύο 
ϑυγατέρας, Κίρκην τε καὶ Μήδειαν, ἔτι δ᾽ υἱὸν 
AiywA£a. καὶ τὴν μὲν Κίρκην εἰς φαρμάκων παν- 
τοδαπῶν ἐπίνοιαν ἐκτραπεῖσαν ἐξευρεῖν ῥιξῶν παν- 
τοίας φύδεις καὶ δυνάμεις ἀπιστουμένας᾽" οὐκ ὀλίγα 10 

μὲν γὰρ ὑπὸ τῆς μητρὸς Ἑκάτης διδαχϑῆναι, πολὺ 
δὲ πλείω διὰ τῆς ἰδίας ἐπιμελείας ἐξευροῦσαν μη- 

δεμίαν ὑπερβολὴν ἀπολιπεῖν ἑτέρᾳ πρὸς ἐπίνοιαν 
φαρμακείας. δοθῆναι δ᾽ αὐτὴν εἰς γάμον τῷ βα- 
σιλεῖ τῶν Σαρματῶν, oUg ἔνιοι Σικύϑας προσ- i5 

αγορεύουσι, καὶ τὸ μὲν πρῶτον τὸν ἄνδρα φαρ- 
μάκοις ἀνελεῖν, μετὰ δὲ ταῦτα τὴν βασιλείαν 
διαδεξαμένην πολλὰ κατὰ τῶν ἀρχομένων ὠμὰ 
πρᾶξαι καὶ βίαια. διόπερ ἐκπεσοῦσαν τῆς βασι- 
λείας κατὰ μέν τινὰρ τῶν μυϑογράφων φυγεῖν ἐπὶ 20 
τὸν ὠκεανόν, καὶ νῆσον ἔρημον καταλαβομένην ἐν- 
ταῦϑα μετὰ τῶν συμφυγουσῶν γυναικῶν καϑιδρυ- 

ϑῆναι, κατὰ δέ τινας τῶν ἱστορικῶν ἐκλιποῦδαν 
τὸν Πόντον κατοιχῆσαι τῆς ᾿Ιταλίας ἀκρωτήριον τὸ 
μέχρι τοῦ νῦν ἀπ᾽ ἐχξίνης Κίρκαιον ὀνομαξόμενον. 35 

ἀθτὴν δὲ Μήδειαν ἱστοροῦσι μαϑεῖν παρά τε τῆς μη- 
τρὸς καὶ τῆς ἀδελφῆς ἁπάσας τὰς τῶν φαρμάκων 
δυνάμεις, προαιρόθει δ᾽ ἐναντιωτάτῃ χρῆσϑαι" δια- 

r 

δι 

τι ηδτν D! semper 38 ἐκλείπουσαν Ὁ 88 κιρ- 
« 

᾿καῖον 
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τελεῖν γὰρ τοὺς καταπλέοντας τῶν ξένων ἐξαιρου- 
μένην ἐκ τῶν κινδύνων, καὶ ποτὲ μὲν παρὰ τοῦ 
πατρὸς αἰτεῖσθαι δεήσει καὶ χάριτι τὴν τῶν μελ- 

λόντων ἀπόλλυσϑαι σωτηρίαν, ποτὲ δ᾽ αὐτὴν ἐκ 
5 τῆς φυλακῆς ἀφιεῖσαν προνοεῖσϑαι τῆς τῶν ἀτυ- 

χούντων ἀσφαλείας" τὸν γὰρ Αἰήτην τὰ μὲν διὰ 
τὴν ἰδίαν ὠμότητα. τὰ δ᾽ ὑπὸ τῆς γυναικὸς 'Exd- 
της πεισϑέντα, προσδέξασϑαι τὸ τῆς bsvoxrovíag 

νόμιμον. ἀντιπραττούσης δὲ τῆς Μηδείας ἀεὶ 3 
10 μᾶλλον τῇ προαιρέσει τῶν γονέων, φασὶ τὸν 4ή- 

την ὑποπτεύδσαντα τὴν ἐκ τῆς ϑυγατρὸς ἐπιβουλὴν 
εἰς ἐλευϑέραν αὐτὴν ἀποϑέσϑαι φυλακήν" τὴν δὲ 
Μήδειαν διαδρᾶσαν καταφυγεῖν εἴς τι τέμενος ᾿Ηλίου 
κείμενον παρὰ ϑάλατταν. καϑ᾽ ὃν δὴ χρόνον τοὺς 8 

ι Δργοναύτας ἀπὸ τῆς Ταυρικῆς κομισϑέντας νυκτὸς 

καταπλεῦσαι τῆς Κολχίδος εἰς τὸ προειρημένον τέ- 
μενος. ἔνϑα δὴ περιτυχόντας τῇ Μηδείᾳ πλανω- 

μένῃ παρὰ τὸν αἰγιαλόν, καὶ μαϑόντας παρ᾽ αὐτῆς 
τὸ τῆς ξενοχτονίας νόμιμον, ἀποδέξασϑαι μὲν τὴν 

0 ἡμερότητα τῆς παρϑένου, δηλώσαντας δ᾽ αὐτῇ τὴν 
ἑαυτῶν ἐπιβολὴν πάλιν παρ᾽ ἐκείνης μαϑεῖν τὸν 
ὑπάρχοντα αὐτῇ κίνδυνον ἀπὸ τοῦ πατρὸς διὰ τὴν 
πρὸς τοὺς ξένους εὐσέβειαν. κοινοῦ δὲ τοῦ συμ- 4 
φέροντος φανέντος, τὴν μὲν Μήδειαν ἐπαγγείλα- 

6 ὅϑαι συνεργήσειν αὐτοῖς μέχρι ἂν συντελέσωσι τὸν 
προκείμενον ἄϑλον, τὸν δ᾽ ᾿Ιάσονα διὰ τῶν ὕρκων 

290000vo πίστεις ὅτι γήμας αὐτὴν ἕξει σύμβιον ἅπαντα 

6 ἀσφαλείας] σωτηρίας D γὰρ] μὲν γὰρ volg. 8 τὸ] 
τότε Ὦ 10 μᾶλλον τῇ προαιρέσει om. 18 παρὰ 
περὶ II 92 ἀπὸ Wess., ὑπὸ cod. 88 συντελῶσι D. 

80* 
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5 τὸν τοῦ ξῆν χρόνον. μετὰ δὲ ταῦτα τοὺς "4oyo- 
ναύτας ἀπολιπόντας φυλακὰς τῆς νεώς, νυκτὸς δρ- 

μῆσαι μετὰ τῆς Μηδείας ἐπὶ τὸ χρυδόμαλλον δέρος" 
περὶ οὗ τὰ κατὰ μέρος οἰκεῖον ἂν εἴη διελϑεῖν, ἵνα 
μηδὲν τῶν ἀνηκόντων εἰς τὴν ὑποκειμένην ἱστορίαν 5 

. ἀγνοῆται. 
41 Φρίξον τὸν ᾿ἀϑάμαντος μυϑολογοῦσι διὰ τὰς 

ἀπὸ τῆς μητρυιᾶς ἐπιβουλὰς ἀναλαβόντα τὴν ἀδελ-- 
gv Ἕλλην φυγεῖν ἐκ τῆς Ελλάδος. περαιουμένων 

δ᾽ αὐτῶν κατά τινα ϑεῶν πρόνοιαν ἐκ τῆς Εὐρώ- 1 
πης εἰς τὴν ᾿4σίαν ἐπὶ κριοῦ χρυδομάλλου, τὴν μὲν 
παρϑένον ἀποπεδεῖν εἰς τὴν ϑάλατταν, ἣν ἀπ᾽ ἐκεί- 
νης ᾿Ελλήδσποντον ὀνομασϑῆναι, τὸν δὲ Φρίξον εἰς 
τὸν Πόντον πορευϑέντα καταχϑῆναι μὲν πρὸς τὴν 
Κολχίδα, κατὰ δέ τι λόγιον ϑύδαντα τὸν κριὸν ἀνα- 15 

2 ϑεῖναι τὸ δέρος εἰς τὸ τοῦ 4osog ἱερόν. μετὰ δὲ 
ταῦτα βασιλεύοντος τῆς Κολχίδος Αἰήτου χρησμὸν 

ἐχπεδεῖν ὅτι τότε καταστρέψει τὸν βίον ὅταν ξένοι 
καταπλεύσαντες τὸ χρυσόμαλλον δέρος ἀπενέγκωσι. 
διὰ δὴ ταύτας τὰς αἰτίας καὶ [διὰ] τὴν ἰδίαν ὠμό- 2o 

τητὰα καταδεῖξαι ϑύειν τοὺς ξένους, ἵνα διαδοϑείδης 

τῆς φήμης εἰς ἅπαντα τόπον περὶ τῆς Κόλχων 

ἀγριότητος μηδεὶς τῶν ξένων ἐπιβῆναι τολμήσῃ τῆς 
χώρας. περιβαλεῖν δὲ καὶ τῷ τεμένει τεῖχος καὶ 
φύλακας πολλοὺς ἐπιστῆσαι τῶν ἐκ τῆς Ταυρικῆς" 26 

ἀφ’ ὧν καὶ τερατώδεις παρὰ τοῖς Ἕλλησι πλασϑῆ- 
ναι μύϑους. διαβεβοῆσϑαι γὰρ ὅτι πυρίπνοοι ταῦροι o 

4 τὰ Hertlein, om. D, τὸ vulg. 6 εἰς] ἐπὶ D 8 ὑπὸ 
Dind. 14 κατενεχϑῆναι H 17 βασιλεύοντι — Αἰήτῃ CF 
20 καὶ] καὶ διὰ vulg. 32 ἅπαντα τὸν τόπον D. 
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περὶ τὸ τέμενος ὑπῆρχον, δράκων δ᾽ ἄυπνος ἐτήρει 
τὸ δέρος, ἀπὸ μὲν τῶν Ταύρων μετενεχϑείσης τῆς. 
ὁμωνυμίας ἐπὶ τὴν τῶν βοῶν ἰσχύν, ἀπὸ δὲ τῆς 

κατὰ τὴν ἕενοχτονίαχν ὠμότητος πυρπνεῖν τοὺς 

5 ταύρους μυϑολογηϑέντος᾽" παραπλησίως δὲ τοῦ τη- 

ροῦντος τὸ τέμενος ΖΙίράκοντος ὀνομαζομένου, μετ- 
ἐνηνοχέναι τοὺς ποιητὰς ἐπὶ τὸ τερατῶδες καὶ 

καταπληκτικὸν τοῦ ξῴου. τῆς ὁμοίας δὲ μυϑολο- 
γίας ἔχεσϑαι καὶ τὰ περὶ τοῦ Φρίξου λεγόμενα. δια-- 

10 πλεῦσαι γὰρ αὐτόν φασιν oí μὲν ἐπὶ νεὼς προτο- 

μὴν ἐπὶ τῆς πρῴρας ἐχούδης κριοῦ, καὶ τὴν Ἕλλην 
δυσφοροῦδαν ἐπὶ τῇ ναυτίᾳ, καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἐπὶ τοῦ 
τοίχου τῆς νεὼς ἐκκύπτουδαν, εἰς τὴν ϑάλατταν 

προπεδεῖν. ἔνιοι δέ φασι τὸν βασιλέα τῶν Zxv- 
15 ϑῶν, ὄντα γαμβρὸν Αἰὐἰήτου, παρὰ τοῖς Κόλχοις ἐπι- 

δημῆσαι καϑ' ὃν καιρὸν ἁλῶναι συνέβη τὸν Φρίξον 
μετὰ τοῦ παιδαγωγοῦ, ἐρωτικῶς δὲ σχόντα τοῦ 

παιδὸς λαβεῖν αὐτὸν ἐν δωρεᾷ παρ᾽ Δίέήτου, καὶ 
καϑάπερ υἱὸν γνήσιον ἀγαπήσαντα καταλιπεῖν αὐτῷ 

:0 τὴν βασιλείαν. τὸν δὲ παιδαγωγὸν ὀνομαξόμενον 
Κριὸν τυϑῆναι τοῖς θεοῖς. καὶ τοῦ σώματος ἐκδα- 

ρέντος προδηλωθϑῆναι τῷ νεῷ τὸ δέρμα κατά τι 
291 νόμιμον. μετὰ δὲ ταῦτα Αἰήτῃ γενομένου χρησμοῦ, 

x«0' ὃν ἐσημαίνετο τότε τελευτήσειν αὐτὸν ὅταν ξέ- 
35 voL καταπλεύδαντες τὸ τοῦ Κριοῦ δέρος ἀπενέγκωσι, 

τὸν βασιλέα φασὶ τειχίδαι τὸ τέμενος καὶ φρουρὰν 

1 ἄυπνος scripsi (c. 48, 8), αὐτοῖς libri — 4 πῦρ πνεῖν 
]ibri 8 ὁμοίας δὲ] δ᾽ ὁμοίας vulg. 12 ναυτιλέᾳ D 
22 νεῷ] ϑεῷ codices, templo Poggius τι] τὸ D - 24 ἐσή- 
μαινε D τότε add. Dind. 26 φασὶ τὸν eene χρυσῶσαι 
τὸ δέρας καὶ φρουρὰν ἐγκαταστῇσαι, ἕνα διὰ TI 
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ἐγκαταστῆσαι., πρὸς δὲ τούτοις χρυδῶσαι τὸ δέρος- 
ἵνα διὰ τὴν ἐπιφάνειαν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν ἐπι- 
μελεστάτης ἀξιωθῇ φυλακῆς. ταῦτα μὲν οὖν ἐξ- 
ἕσται τοὺς ἀναγινώσκοντας κρίνειν πρὸς τὰς ἰδίας 

ἑκάστου προαιρέσεις. | 5 
48 Τὴν δὲ Μήδειαν ἱστοροῦδι καϑηγήσασϑαι τοῖς 

᾿Δργοναύταις πρὸς τὸ τοῦ "άρεος τέμενος, ἀπέχον 
ἑβδομήκοντα σταδίους ἀπὸ τῆς πόλεως, ἣν xaAci- 
σϑαι μὲν Σύβαριν, ἔχειν δὲ τὰ βασίλεια τῶν Κόλ- 
χων. προσελθοῦσαν δὲ ταῖς πύλαις κεκλειμέναις 10 
νυχτὸς τῇ Ταυρικῇ διαλέκτῳ προδφωνῆδαι τοὺς 

9 φρουρούς. τῶν δὲ στρατιωτῶν ἀνοιξάντων προϑύ- 
uoc ὡς ἂν βασιλέως ϑυγατρί, φασὶ τοὺς ᾿4ργοναύ- 
τας εἰσπεσόντας ἐσπασμένοις τοῖς ξίφεσι πολλοὺς 

μὲν φονεῦσαι τῶν βαρβάρων, τοὺς δ᾽ ἄλλους διὰ is 
τὸ παράδοξον καταπληξαμένους ἐχβαλεῖν ἐκ τοῦ 
τεμένους, καὶ τὸ δέρος ἀναλαβόντας πρὸς τὴν ναῦν 

8 ἐπείγεσϑαι κατὰ σπουδήν. παραπλησίως δὲ τούτοις 

καὶ τὴν Μήδειαν ἐν τῷ τεμένει τὸν μυϑολογούμενον 
ἄυπνον δράκοντα περιεσπειραμένον τὸ δέρος τοῖς 30 

φαρμάκοις ἀποκτεῖναι, καὶ μετὰ ᾿Ιάδονος τὴν ἐπὶ 
4 ϑάλατταν κατάβασιν ποιήδασϑαι. τῶν δὲ διαφυγόν- 
τῶν Ταύρων ἀπαγγειλάντων τῷ βασιλεῖ τὴν γενο- 

μένην ἐπίθεσιν, φασὶ τὸν Αἰήτην μετὰ. τῶν περὶ 
αὐτὸν στρατιωτῶν διώξαντα τοὺς λληνας κατα- 25 

λαβεῖν πλησίον τῆς ϑαλάττης" ἐξ ἐφόδου δὲ συν- 
ἄψαντα μάχην ἀνελεῖν ἕνα τῶν oyovavtóv Ἴφι- 

ὅ ἑκάστους aut ἕκαστον Hertlein (cf. I1[ 16,8) 11 τοὺς 
φρουρούς Hertlein (c. 48, 7), τοῖς φρουροῦσι ll, τοῖς φρου- 
eoig D 20 τοῖς om. vulg. 
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vov τὸν Εὐρυσθέως ἀδελφὸν τοῦ τοὺς ἄϑλους 'Hoa- 

κλεῖ προστάξαντος, ἔπειτα τοῖς ἄλλοις τῷ πλήϑει 

τῶν συναγωνιζομένων περιχυϑέντα καὶ βιαιότερον 
ἐγκείμενον ὑπὸ Μελεάγρου φονευϑῆναι. ἔνϑα δὴ 

5 πεσόντος τοῦ βασιλέως καὶ τῶν “Ελλήνων ἐπαρϑέν- 
τῶν, τραπῆναι πρὸς φυγὴν τοὺς Κόλχους, καὶ κατὰ 

τὸν διωγμὸν τοὺς πλείστους αὐτῶν ἀναιρεϑῆναι. 

γενέσϑαι δὲ καὶ τῶν ἀριστέων τραυματίαν ᾿Ιάδονα 
καὶ Δαέρτην, ἔτι δ᾽ ᾿Δταλάντην καὶ τοὺς Θεσπιά- 

10 δὰς προδαγορευομένους. τούτους μὲν οὖν φαῦιν 
ὑπὸ τῆς Μηδείας ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ῥέξαις καὶ 

βοτάναις τισὶ ϑεραπευϑῆναι, τοὺς δ᾽ ᾿“ργοναύτας 

ἐπισιτιδαμένους ἐκπλεῦσαι, καὶ μέδον ἤδη τὸ Ilov- 
τικὸν πέλαγος ἔχοντας περιπεσεῖν χειμῶνι παντελῶς 

15 ἐπικινδύνῳ. τοῦ δ᾽ Ὀρφέωρ, καϑάπερ καὶ πρότερον, 
εὐχὰς ποιησαμένου τοῖς Σαμόϑραξι, λῆξαι μὲν τοὺς 
ἀνέμους, φανῆναι δὲ πλησίον τῆς νεὼς τὸν προσ- 
ἀαγορευόμενον ϑαλάττιον Γλαῦκον. τοῦτον δ᾽ ἐπὶ δύο 

νύχτας καὶ δύο ἡμέρας συνεχῶς τῇ νηὶ συμπλεύ- 
80 ὅαντα προειπεῖν μὲν Ἡρακλεῖ περὶ τῶν ἄθλων καὶ 
292 τῆς ἀθανασίας, τοῖς δὲ Τυνδαρίδαις. ὅτι προῦσ- 

αγορευϑήσονται μὲν “ιόσχοροι, τιμῆς δ᾽ ἰσοϑέου 
τεύξονται παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις. καϑόλου δ᾽ ἐξ 
ὀνόματος προσφωνήσαντα πάντας τοὺς ᾿“φργοναύτας 

96 εἰπεῖν ὡς διὰ τὰς Ὀρφέως εὐχὰς ϑεῶν προνοίᾳ 
φανεὶς αὐτοῖς σημαίνει τὰ μέλλοντα γενήδεσϑαι" 

2 τοὺς ἄλλους --- περιχυϑέντας — ἐγκειμένους ΠῚ 6 τοὺς 
. K. πρὸς φυγὴν vulg. 71 τὸν διωγμὸν] τὴν ὁδὸν Il 8 τραυ- 
ματίας 7' 11 καὶ βοτάναις del. Dind. 19 τισὶ ante 
ῥίζαις vulg. 

6 
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συμβουλεύειν οὖν αὐτοῖς, ὅταν τῆς γῆς ἅψωνται. 

τὰς εὐχὰς ἀποδοῦναι τοῖς ϑεοῖς, δι᾿ οὗς τετεύζασε 

49 δὶς ἤδη τῆς σωτηρίας. ἔπειτα τὸν μὲν Γλοῦκον 
δῦναι πάλιν εἰς τὸ πέλαγος, τοὺς δ᾽ ᾿Δργοναύτας 

κατὰ στόμα τοῦ Πόντου γενομένους προσπλεῦσαι 5 
τῇ γῇ, βασιλεύοντος τότε τῆς χώρας Βύξαντος, ἀφ᾽ 

2 οὗ xol τὴν πόλιν τῶν Βυξαντίων ὠνομάσϑαι. ἐν- 
ταῦϑα δὲ βωμοὺς ἰδρυσαμένους καὶ τοῖς ϑεοῖς τὰς 
εὐχὰς ἀποδόντας καϑιερῶσαι τὸν τόπον τὸν ἔτι καὶ 

νῦν τιμώμενον ὑπὸ τῶν παραπλεόντων. μετὰ δὲ i0 
ταῦτα ἀναχϑέντας, καὶ διαπλεύσαντας τήν τε Προ- 

ποντίδα καὶ τὸν ᾿Ελλήσποντον, προδενεχϑῆναι τῇ 
Τρῳάδι. ἐνταῦϑα δ᾽ Ἡρακλέους πέμψαντος εἰς τὴν 

πόλιν Ἴφικλόν τε. τὸν ἀδελφὸν καὶ Τελαμῶνα τάς 
τε ἵππους καὶ τὴν Ησιόνην ἀπαιτήσοντας, λέγεται 15 

τὸν Δαομέδοντα τοὺς μὲν πρεσβευτὰς εἰς φυλακὴν 
ἀποϑέσϑαι, τοῖς δ᾽ ἄλλοις ᾿Δργοναύταις δι’ ἐνέδρας 
βουλεῦσαι ϑάνατον᾽ καὶ τοὺς μὲν ἄλλους υἱοὺς 

ἔχειν τῇ πράξει συνεργούρ, Πρίαμον δὲ μόνον 
ἐναντιοπραγοῦντα' τοῦτον γὰρ ἀπρφήνασϑαι δεῖν 30 

τὰ πρὸς τοὺς ξένους δίκαια τηρεῖν, καὶ τήν τε 
ἀδελφὴν καὶ τὰς ὡμολογημένας ἵππους ἀποδιδόναι. 

4 οὐδενὸς δ᾽ αὐτῷ προσέχοντος, φασὶν εἰς τὴν φυλα- 
κὴν δύο ξίφη παρενέγκαντα λάϑρᾳ δοῦναι τοῖς περὶ 

τὸν Τελαμῶνα, καὶ τὴν τοῦ πατρὸς προαίρεσιν ἐξη- 35 
γησάμενον αἴτιον γενέσϑαι τῆς σωτηρίας αὐτοῖς. 
εὐθὺς γὰρ τοὺς περὶ τὸν Τελαμῶνα φονεῦσαι μὲν 

e 

σι 

, 1 ὄταν] ἐπὰν τάχιστα II ἃ ἀποδιδόναι CF" 9 ἀποδι- 
δόντας D 14 τὰς Eichstüdt, τοὺς codices 18 βου- 
λεύσασϑαι DF. 
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τῶν φυλάκων τοὺς ἀντεχομένους, φυγόντας δ᾽ ἐπὶ 
ϑάλατταν ἀπαγγεῖλαι τὰ κατὰ μέρος τοῖς ᾿Δργοναύ- 
ταις. διόπερ τούτους μὲν ἑτοίμους γενομένους πρὸς 

μάχην ἀπαντῆσαι τοῖς ἐκ τῆς πόλεως ἐκχεομένοις 
5 μετὰ τοῦ βασιλέως᾽ γενομένης δὲ μάχης ἰσχυρᾶς, 
καὶ τῶν ἀριστέων διὰ τὰς ἀρετὰς ἐπικρατούντων, 

μυϑολογοῦσι τὸν Ηρακλέα πάντων ἄριστα διαγω- 
νίσασϑαι᾽ τόν τε γὰρ Μαομέδοντα φονεῦσαι, καὶ 
τῆς πόλεως ἐξ ἐφόδου κρατήσαντα κολάσαι μὲν τοὺς 

10 μετασχόνταρ τῷ βασιλεῖ τῆς ἐπιβουλῆς, Πριάμῳ δὲ 
διὰ τὴν δικαιοσύνην παραδοῦναι τὴν βασιλείαν, καὶ 

φιλίαν συνθέμενον ἐκπλεῦσαι μετὰ τῶν oyovav- 
τῶν. ἔνιοι δὲ τῶν ἀρχαίων ποιητῶν παραδεδώκασιν 

οὐ μετὰ τῶν ᾿Δργοναυτῶν, ἀλλ᾽ ἰδίᾳ “στρατεύσαντα 
15 τὸν Ηρακλέα ναυσὶν ἕξ ἕνεκα τῶν ἵππων ἑλεῖν τὴν 

Τροίαν" προσμαρτυρεῖν δὲ τούτοις καὶ Ὅμηρον ἐν 
τοῖσδε τοῖς ἔπεσιν, 

e 

e3 

ἀλλ᾽ οἷόν τινά φασι βίην Ἡρακληείην 
293 εἶναι, ἐμὸν πατέρα ϑρασυμέμνονα, ϑυμολέοντα, 
92 0g ποτε δεῦρ᾽ ἐλθὼν ἕνεχ᾽ ἵππων “αομέδοντος 

ἕξ oigo σὺν νηυσὶ καὶ ἀνδράσι παυροτέροισιν 
Ἰλίου ἐξαλάπαξε πόλιν, χήρωσε δ᾽ ἀγυιάς. 

τοὺς δ᾽ ᾿Δργοναύτας φασὶν ἐκ τῆς Τρῳάδος ἀναχ- 

ϑέντας εἰς Σαμοϑράκην κομισϑῆναι., καὶ τοῖς με- 
ss γάλοις ϑεοῖς τὰς εὐχὰς ἀποδόντας πάλιν ἀναϑεῖναι 

τὰς φιάλας εἰς τὸ τέμενος τὰς ἔτι καὶ νῦν δια- 

μενούσας. 

Τῆς δὲ τῶν ἀριστέων ἀνακομιδῆς ἀγνοουμένης DO 

οὐ 

18 ἔνιοι — Δἀργοναυτῶν om. C 18 τινὰ Α, ποτε ceteri 
(c. 82, 2). 
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ἔτι κατὰ τὴν Θετταλίαν, φασὶ προσπεσεῖν φήμην 

ὅτι πάντες οἵ μετὰ ᾿Ιάδονος στρατεύσαντες ἐν τοῖς 
κατὰ τὸν Πόντον τόποις ἀπολώλαδι. διόπερ τὸν 

Πελίαν καιρὸν ἔχειν ὑπολαμβάνοντα τοὺς ἐφέδρους 
τῆς βασιλείας πάντας ἄρδην ἀνελεῖν, τὸν μὲν ὁ 

πατέρα τὸν ᾿Ιάσονος ἀναγχάσαι πιεῖν αἷμα ταύρου, 
τὸν δ᾽ ἀδελφὸν Πρόμαχον, παῖδα τὴν ἡλικίαν ὄντα, 
φονεῦσαι. ᾿Αμφινόμην ὃὲ τὴν μητέρα μέλλουσαν 
ἀναιρεῖσθαί φασιν ἔπανδρον καὶ μνήμης ἀξίαν ἐπι- 

τελέδασϑαι πρᾶξιν' καταφυγοῦσαν γὰρ ἐπὶ τὴν 10 
ἑστίαν τοῦ βασιλέως καὶ καταραδαμένην παϑεῖν 
αὐτὸν ἄξια τῶν ἀσεβημάτων, ξίφει πατάξασαν ἕαυ- 

τῆς τὸ στῆϑος ἡρωικῶς καταστρέψαι τὸν βίον. τὸν 
δὲ Πελίαν τούτῳ τῷ τρόπῳ πᾶσαν τὴν ᾿Ιάσονορ 
συγγένειαν. ἄρδην ἀνελόντα ταχὺ τὴν προσήχουσαν 15 
τοῖς ἀσεβήμασι κομίδσασϑαι τιμωρίαν. τὸν γάρ Tá- 
σονα καταπλεύσαντα “νυκτὸς τῆς Θετταλίας εἰς ὅρ- 

μον οὐ μακρὰν μὲν τῆς ᾿Ιωλκοῦ κείμενον, ἀϑεώρη- 

τον δὲ τοῖς ἐκ τῆς πόλεως, μαϑεῖν παρά τινος τῶν 

κατὰ τὴν χώραν τὰ γενόμενα περὶ τοὺς συγγενεῖς 30 

4 ἀτυχήματα. πάντων δὲ τῶν ἀριστέων ἑτοίμων ὄν- 
τῶν βοηϑεῖν τῷ ᾿Ιάδονι καὶ πάντα κίνδυνον ἀνα- 
δέχεσϑαι, περὶ τῆς ἐπιϑέδεως ἐμπεσεῖν αὐτοῖς ἀμ- 
φισβήτησιν᾽" vovg μὲν γὰρ συμβουλεύευν παραχρῆμα 

βιασαμένους εἰς τὴν πόλιν ἀπροσδοκήτως ἐπιϑέσϑαι 536 
τῷ βασιλεῖ, τινὰς δ᾽ ἀποφαίνεσϑαι δεῖν στρατιώτας 
ἀπὸ τῆς ἰδίας πατρίδος ἕκαστον συλλέξαντα κοινὸν 

ἄρασϑαι móAsuov: ἀδύνατον γὰρ εἶναι πεντήκοντα 

. 9 κατὰ τὸν] κατὰ vulg. 5 μὲν] μὲν γὰρ vulg. 6 τὸν] 
τοῦ CF 94 e CF 9?" ovliffavtia] ἐκλέξασθαι D. 
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καὶ τρισὶν ἀνδράσι. περιγενέσϑαι βασιλέως δύναμιν 

ἔχοντος καὶ πόλεις ἀξιολόγους. τοιαύτης δ᾽ οὔσης 5 
ἐν αὐτοῖς ἀπορίας, λέγεται τὴν Μήδειαν ἐπαγγεί- 

λασϑαι δι’ ἑαυτῆς τόν τε Πελίαν ἀποκτενεῖν δόλῳ 

δ καὶ τὰ βασίλεια παραδώδειν τοῖς ἀριστεῦσιν ἀκιν- 

δύνως. ἐνταῦϑα πάντων ϑαυμασάντων τὸν λόγον 6 
καὶ τὸν τρόπον τῆς ἐπιβουλῆς μαϑεῖν ξητούντων, 

εἰπεῖν ὅτι κομίξει μεϑ᾽ ἑαυτῆς πολλὰς καὶ παρα- 

δόξους δυνάμεις φαρμάκων εὑρημένας ὑπό τε τῆς 

10 μητρὸς “Εχάτης καὶ τῆς ἀδελφῆς Κίρκης" καὶ ταύ- 
ταις μὲν μηδέποτε χρῆσϑαι πρότερον πρὸς ἀπώλειαν 
ἀνθρώπων. νυνὶ δὲ 0v αὐτῶν ἀμυνεῖσθαι ῥαδίως 
τοὺς ἀξίους τιμωρίας. προειποῦσαν δὲ τοῖς ἀριστεῦσι 

294rü κατὰ μέρος τῆς ἐπιθέσεως. ἐκ τῶν βασιλείων 

16 αὐτοῖς ἐπαγγείλασϑαι σημανεῖν τῆς μὲν ἡμέρας 
καπνῷ, τῆς δὲ νυχτὸς πυρί, πρὸς τὴν ὑπερκειμένην 

τῆς ϑαλάττης σχοπήν. αὐτὴν δὲ κατασκευάσασαν Dl 

Ἀρτέμιδος εἴδωλον κοῖλον, εἰς μὲν τοῦτο παντοδα- 
πὰς φύδεις φαρμάκων καταχρύψαι, ἑαυτῆς δὲ τὰς 

:0 μὲν τρέχας δυνάμεσί τισι χρίσασαν ποιῆσαι πολιάς, 
τὸ δὲ πρόσωπον καὶ τὸ σῶμα ῥυτίδων πλῆρες, ὥστε 
τοὺς ἰδόντας δοκεῖν εἶναί τινα παντελῶς πρεσβῦτιν" 

τὸ δὲ τελευταῖον ἀναλαβοῦσαν τὴν ϑεὸν διεσκευασ- 
μένην καταπληκτικῶς εἰς ὄχλων δεισιδαιμονίαν, εἰς 

8᾽ τὴν πόλιν εἰσβαλεῖν ἅμ᾽ ἡμέρᾳ. ἐνθεαξούσης δ᾽ 2. 
αὐτῆς, καὶ τοῦ πλήϑους κατὰ τὰς ὁδοὺς συντρέχον- 

τος, παραγγέλλειν πᾶσι δέχεσϑαι τὴν ϑεὸν εὐσεβῶς" 

«ἢ 

4 ἀποκτεῖναι libri, corr. Hertlein — 6 παραδοῦναι F' 
7 ἐπιβολῆς vulg. 9 ἐτρημ τ ναὲ post Ἑκάτης vulg. 12 ἀμύ- 
νεσϑαι D 1δ σημαίνειν libri, corr. Hertlein 25 ἐμβαλεὶν D. 
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παρεῖναι γὰρ αὐτὴν ἐξ Ὑπερβορέων ἐπ᾿ ἀγαθῷ 
ϑαίμονι τῇ ve πόλει πάσῃ καὶ τῷ βασιλεῖ. πάντων 
ὃὲ προσκυνούντων καὶ τιμώντων τὴν ϑεὸν ϑυσίαις, 
καὶ τὸ σύνολον τῆς πόλεως ἁπάδης συνενθϑεαζούσης, 

εἰσβαλεῖν τὴν Μήδειαν εἰς τὰ βασίλεια, καὶ τόν τε 

Πελίαν εἰς δεισιδαίμονα διάϑεσιν ἐμβαλεῖν καὶ τὰς 
ϑυγατέρας αὐτοῦ διὰ τῆς τερατείας εἰς τοιαύτην 
κατάπληξιν ἀγαγεῖν ὥστε πιστεῦσαι διότι πάρεστιν 
ἡ 950g εὐδαίμονα ποιήσουσα τὸν οἶχον τοῦ βασι- 
λέως᾽ ἀπεφαίνετο γὰρ ἐπὶ δρακόντων ὀχουμένην 
τὴν "άρτεμιν δι᾿ ἀέρος ὑπερπετασϑῆναι πολλὰ μέρη 
τῆς οἰχουμένης, καὶ πρὸς καϑίδρυσιν ἑαυτῆς καὶ 
τιμὰς αἰωνίους ἐκλελέχϑαι τὸν εὐσεβέστατον ἁπάντων 
τῶν βασιλέων" προστεταχέναι δ᾽ αὐτῇ καὶ τὸ γῆρας 
ἀφελοῦδαν τὸ Πελίου διά τινων δυνάμεων νέον 
παντελῶς ποιῆσαι τὸ σῶμα καὶ πολλὰ ἕτερα πρὸς 
μακάριον καὶ ϑεοφιλῆ βίον δωρήσασϑαι. ἐχπληττο- 
μένου δὲ τοῦ βασιλέως τὸ παράδοξον τῶν λόγων, 
ἐπαγγείλασϑαι τὴν Μήδειαν παραχρῆμα ἐπὶ τοῦ 
σώματος ἑαυτῆς τὰς τούτων πίστεις παρέξεσϑαι. 
εἰποῦδαν γὰρ μιᾷ τῶν Πελίου ϑυγατέρων καϑαρὸν 

ἐνεγκεῖν ὕδωρ, καὶ τῆς παρϑένου τὸ ῥηϑὲν εὐθὺς 
ἐπὶ τέλος ἀγαγούσης, φασὶν εἰς οἰκίσκον τινὰ συγ- 

κλείσασαν ἑαυτὴν καὶ περινιψαμένην τὸ σῶμα πᾶν 

5 

20 

ἀποκλύσασϑαι τὰς τῶν φαρμάκων δυνάμεις" ἀπο- 35 
κατασταϑεῖσαν δ᾽ εἰς τὴν προὐπάρχουσαν διάϑεσιν 
καὶ φανεῖσαν τῷ βασιλεῖ καταπλήξασϑαι τοὺς ὁρῶν-: 

,. 9 τὲ om. D 4 συνϑεαζούσης vulg. om. D, corr. 
Reiske 15 ἀφελόντα codices, corr. Steph. τὸ] τοῦ 
vulg. 20 τούτων om. II 21 μιᾷ E, uev ceteri. 
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vag, καὶ δόξαι τινὶ ϑεῶν προνοίᾳ μετηλλαχέναι τὸ 
γῆρας εἰς παρϑένου νεότητα καὶ κάλλος περίβλεπτον. 
ποιῆσαι δ᾽ αὐτὴν καὶ διά τινῶν φαρμάκων εἴδωλα 6 
φαντασϑῆναι τῶν δρακόντων, ἐφ᾽ ὧν ἀποφαίνεσϑαι 

5 τὴν ϑεὸν κομισϑεῖσαν δι᾽ ἀέρος ἐξ Ὑπερβορέων ἐπι- 
295 ξενωϑῆναι τῷ Πελίᾳ. τῶν δ᾽ ἐνεργημάτων ὑπὲρ 

τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν φανέντων, καὶ τοῦ βασιλέως 

μεγάλης ἀποδοχῆς ἀξιοῦντος τὴν Μήδειαν καὶ τὸ 
σύνολον πιστεύσαντος ἀληϑῆ λέγειν, φασὶν αὐτὴν 

i0 κατὰ μόνας ἐντυχοῦσαν τῷ Πελίᾳ παρακαλέσαι ταῖς 
ϑυγατράσι διακελεύσασϑαι συνεργεῖν καὶ πράττειν 
ἅπερ ἂν αὐταῖς προστάττῃ" προσήκειν γὰρ τῷ τοῦ 
βαδιλέως σώματι μὴ δουλικαῖς χερσίν, ἀλλὰ ταῖς 
τῶν τέκνων ϑεραπευϑέντα τυχεῖν τῆς παρὰ ϑεῶν 

15 εὐεργεσίας. διόπερ τοῦ Πελίου ταῖς ϑυγατράσι 7 

διαρρήδην εἰπόντος πάντα πράττειν ὅσα ἂν ἡ Μή- 
δεια προστάττῃ περὶ τὸ σῶμα τοῦ πατρός, τὰς μὲν 
παρϑένους ἑτοίμους οὔσας τὸ κελευόμενον ἐπιτελεῖν, 

τὴν δὲ Μήδειαν νυκτὸς ἐπιγενομένης καὶ τοῦ Πε- 82 
20 λέου πρὸς ὕπνον τραπέντος λέγειν ὧς ἀναγκαῖον ἐν 

λέβητι καϑεψῆσαι τὸ σῶμα τοῦ Πελίου. προσάντως 

δὲ τῶν παρϑένων δεξαμένων τὸν λόγον, ἑτέραν 
αὐτὴν ἐπινοῆσαι πίστιν τῶν ὑπ᾽ αὐτῆς λεγομένων" 
τρεφομένου γὰρ κριοῦ πολυετοῦς κατὰ τὴν οἰκίαν, 

25 ἐπαγγείλασϑαι ταῖς κόραις τοῦτον πρότερον καϑεψή- 

4 τῶν om. vulg. ἀφ᾽ D 8. ἀποδοχῆς] ὑπεροχῆς 11 
9 φασὶν αὐτὸν w. μ. ἐντυχεῖν τὸν πατέρα (τὸν x. om. FM) 
ταῖς ϑυγατράσι καὶ παρακαλέσαι συνεργεῖν II 14 ϑερα- 
πείαις P ϑεραπευϑὲν vel ϑεραπευϑέντι fort. 16 διαρρή- 
δὴν om. D 18 οὔσας] εἶναι Dindorf, (c. 49, ὅ) 21 προσᾶν- 
τως Dindorf (XIV 21, 6), προσηνῶς libri. 
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ἃ σειν καὶ ποιήσειν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄρνα. συγκαταϑεμένων 
δ᾽ αὐτῶν, μυϑολογοῦσι τὴν Μήδειαν κατὰ μέλη 
διελοῦσαν τὸ σῶμα τοῦ χριοῦ καϑεψῆσαι. καὶ διά 
τινῶν φαρμάκων παρακρουσαμένην ἐξελεῖν ἐκ τοῦ 
λέβητος ἀρνὸς εἴδωλον. ἐνταῦϑα τῶν παρϑένων 
καταπλαγεισῶν, καὶ πίστεις τῆς ἐπαγγελίας ἡγησα- 

μένων ἐνδεχομένας ἔχειν, ὑπουργῆσαι τοῖς προσ- 

τάγμασι. καὶ τὰς μὲν ἄλλας ἁπάσας τὸν πατέρα 
τυπτούσας ἀποχτεῖναι, μόνην δ᾽ "ἄλκηστιν δι᾽ εὐσε- 
βείας ὑπερβολὴν ἀποσχέσθαι τοῦ γεννήσαντος. μετὰ 1 

0$ ταῦτα τὴν Μήδειάν φασι τοῦ μὲν τὸ σῶμα κατα- 
κόπτειν ἢ καϑέψειν ἀποστῆναι, προσποιησαμένην δὲ 
δεῖν πρότερον εὐχὰς ποιήσασϑαι τῇ σελήνῃ. τὰς 

μὲν παρϑένους ἀναβιβάσαι μετὰ λαμπάδων ἐπὶ τὸ 
μετεωρότατον τέγος τῶν βασιλείων, αὐτὴν δὲ τῇ 
Κολχίδι διαλέκτῳ κατευχήν τινα μακρὰν διερχομένην 

ἐγχρονίξειν, ἀναστροφὴν διδοῦσαν τοῖς μέλλουσι 
4 ποιεῖσϑαι τὴν ἐπίθεσιν. διὸ καὶ τοὺς ᾿4ργοναύτας 
ἀπὸ τῆς σκοπῆς καταμαϑόντας τὸ πῦρ, καὶ νομίδαντας 
συντετελέσθαι τὴν ἀναίρεσιν τοῦ βασιλέως, δρμῆ- 30 
σαι δρόμῳ πρὸς τὴν πόλιν, παρεισελθόντας δ᾽ ἐντὸς 
τοῦ τείχους ἑσπασμένοις τοῖς ξίφεσιν εἰς τὰ βασί- 

λεια καταντῆσαι καὶ τοὺς ἐναντιουμένους τῶν φυ- 

λάκων ἀνελεῖν. τὰς δὲ τοῦ Πελίου ϑυγατέρας ἄρτι 

καταβεβηκυίας ἀπὸ τοῦ τέγους πρὸς τὴν καϑέψησιν, 535 

καὶ παραδόξως ἐν τοῖς βασιλείοις ἰδούσας τόν τε 
Ἰάσονα καὶ τοὺς ἀριστεῖς, περιαλγεῖς ἐπὶ τῇ συμ- 596 
φορᾷ γενέσϑαι' οὔτε γὰρ ἀμύνασθαι τὴν Μήδειαν 

οι 

e 

4l cQ 

6 ἐπαγγελίας πράξεως CF 11 τὴν om. D 
19 νομίσαντας] νοήσαντας f. 928 καταντῆσαι xolom. II. 
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εἶχον ἐξουσίαν οὔτε τὸ πραχϑὲν αὐταῖς μύσος δι’ 
ἀπάτην διορθώσασϑαι. διόπερ ταύτας μὲν δρμῆσαι 5 

λέγεται στερίσκειν αὑτὰς τοῦ (iv, τὸν δ᾽ ᾿Ιάδονα 
κατελεήδαντα τὰ πάϑη παρακατασχεῖν αὐτάς, καὶ 

5 ϑαρρεῖν παρακαλέσαντα δεικνύειν ὡς ἐκ κακίας μὲν 
οὐδὲν ἥμαρτον, ἀκουσίως δὲ δι’ ἀπάτην ἠτύχησαν. 
καϑόλου δὲ πᾶδι τοῖς συγγενέσιν ἐπαγγειλάμενον 53 
ἐπιεικῶς καὶ μεγαλοψύχως προσενεχϑήσεσϑαι, συν- 

αγαγεῖν εἰς ἐκκλησίαν τὰ πλήϑη. ἀπολογησάμενον 

10 ὃ περὶ τῶν πεπραγμένων, καὶ διδάξαντα διότι τοὺς 
προαδικήσαντας ἠμύνατο, τιμωρίαν ἐλάττονα λαβὼν 
ὧν αὐτὸς πέπονθεν, ᾿κάστῳ μὲν τῷ Πελίου τὴν 
πατρῴαν βασιλείαν παραδοῦναι, τῶν δὲ τοῦ βασι- 
λέως ϑυγατέρων ἀξιῶσαι αὐτὸν φροντίδα ποιήσα- 

15 σϑαι. καὶ πέρας συντελέσαι τὴν ὑπόσχεσιν αὐτόν 5 
φασι μετά τινα χρόνον συνοικίσαντα πάσας τοῖς 

ἐπιφανεστάτοιρ. "Ἄλκηστιν μὲν γὰρ τὴν πρεσβυτάτην 

ἐχδοῦναι πρὸς γάμον ᾿δμήτῳ τῷ Φέρητος Θετταλῷ, 
᾿ ᾿Δμφινόμην δὲ "4vóga(uovi Δεοντέως ἀδελφῷ, Εὐ- 

0. ἄδνην δὲ Κάνῃ τῷ Κεφάλου, Φωκέων τότε. βασι- 
λεύοντι. ταῦτα μὲν αὐτὸν ὕστερον πρᾶξαι, τότε 
δὲ μετὰ τῶν ἀριστέων εἰς ᾿Ισϑμὸν τὸν ἐν Πελοπον- 
νήσῳ πλεύσαντα ϑυσίαν ἐπιτελέσαι τῷ Ποσειδῶνι 
καὶ καθιερῶσαι τὴν Joy τῷ ϑεῷ. ἀποδοχῆς δὲ 8 

35 μεγάλης τυγχάνοντα παρὰ τῷ βασιλεῖ τῶν Κοριν- 

1 ἔχειν II 8 μεγαλοπρεπῶς I 10 δεέξαντα D 
11 τιμωρία») ,διατιμωρίαν b 19 ἑκάστῳ DF (c. 58, 2) 
14 ἀξιῶσαι αὐτὸν D, ἀξίως ἑαυτὸν II οὐ Κάνῃ τῷ el 
νιτω D, καπατώνει CEG? Φωκέων] Φυλακέων AB 21 ὕστε- 
gov αὐτὸν vulg. 22 ἐν] ἐπὶ D. 
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ϑίων Κρέοντι μετασχεῖν τῆς πολιτείας καὶ τὸν Aoc- 
πὸν χρόνον ἐν τῇ Κορίνϑῳ κατοικχῆδαι. 

4 Μελλόντων δὲ τῶν ᾿Δργοναυτῶν εἰς τὰς πατρέ- 

δας διαχωρίξεσϑαι, φασὶ τὸν Ἡρακλέα συμβουλεῦ- 
δαι τοῖς ἀριστεῦσι πρὸς τὰ παράδοξα τῆς τύχης 5 
ἀλλήλοις ὅρκους δοῦναι συμμαχήσειν, ἐάν τις βοη- 
ϑείας προσδεηϑῇ᾽ ἐκλέξασϑαι δὲ καὶ τῆς Ελλάδος 
τὸν ἐπιφανέστατον τόπον εἰς ἀγώνων ϑέσιν καὶ 
πανήγυριν κοινήν, καὶ καϑιερῶσαι τὸν ἀγῶνα τῷ 

5 μεγίστῳ τῶν ϑεῶν Zi Ὀλυμπίῳ. δυνομοσάντων δὲ 10 
τῶν ἀριστέων περὶ τῆς συμμαχίας, καὶ τὴν διάταξιν 

τῶν ἀγώνων ἐπιτρεψάντων ᾿Ηρακλεῖ, φασὶ τοῦτον 
[τὸν] τόπον προκρῖναι πρὸς τὴν πανήγυριν τῆς τῶν 

᾿Ηλείων χώρας τὸν παρὰ τὸν ᾿ἡλφειόν. διὸ καὶ τὴν 
παραποταμίαν καϑιερώσαντα τῷ μεγίστῳ τῶν ϑεῶν, 1 
Ὀλυμπίαν ἀπ᾽ ἐκείνου προδαγορεῦσαι. ὑποστησά- 3951 
μενον δ᾽ ἱππικὸν ἀγῶνα καὶ γυμνικόν, τά τε περὶ 

τῶν ἄϑλων διατάξαι καὶ θεωροὺς ἀποστεῖλαι τοὺς 
ταῖς πόλεσι προεροῦντας τὴν ϑέαν τῶν ἀγώνων. 
διὰ δὲ τὴν παρὰ τοῖς ᾿Δργοναύταις γενομένην ἀπο- 30 
δοχὴν αὐτοῦ κατὰ τὴν στρατείαν οὐ μετρίως δοξα- 
σϑέντος, προσγενέσθαι τὴν ἐκ τῆς Ὀλυμπικῆς 
πανηγύρεως δόξαν, ὥστε πάντων τῶν Ἑλλήνων 

ἐπιφανέστατον ὑπάρχειν καὶ παρὰ ταῖς πλείσταις 
πόλεσι γνωσϑέντα πολλοὺς ἔχειν ἐπιϑυμητὰς τῆς $5 
φιλίας, oUg προϑύμους εἶναι μετασχεῖν παντὸς κιν- 
δύνου. ταχὺ δ᾽ ἐπ᾽ ἀνδρείᾳ καὶ στρατηγίᾳ ϑαυ- 
μασϑέντα στρατόπεδόν τε κράτιστον συστήσασϑαι 

e 

«1 

,18, τὸν del. Hertlein τῶν om. D 238 τῶν om. D 
24 ὑπάρξαι II 26 μετέχειν II. 
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καὶ πᾶσαν ἐπελθεῖν τὴν οἰκουμένην εὐεργετοῦντα 
τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων᾽ àv9' ὧν τυχεῖν αὐτὸν 
συμφωνουμένης ἀϑανασίας. τοὺς δὲ ποιητὰς διὰ 
τὴν συνήϑη τερατολογίαν μυϑολογῆδαινι μόνον τὸν 

5 Ἡρακλέα καὶ γυμνὸν ὅπλων τελέσαι τοὺς τεϑρυλη- 
μένους ἄϑλους. 

᾿Δλλὰ περὶ μὲν τοῦ ϑεοῦ τούτου τὰ μυϑολο- ὅ4 
γούμενα πάντα διήλθομεν, νυνὶ δὲ προσϑετέον ἡμῖν 
καὶ ὑπὲρ ᾿Ιάδονος τὸν ὑπολειπόμενον λόγον. φασὶ 

10 γὰρ αὐτὸν ἐν Κορίνϑῳ κατοικοῦντα καὶ συμβιώσαντα 
δεκαετῆ χρόνον Μηδείᾳ γεννῆσαι παῖδας ἐξ αὐτῆς, 

τοὺς μὲν πρεσβυτάτους δύο διδύμους Θετταλόν τε 

καὶ ᾿Αλκιμένην, τὸν δὲ τρίτον πολὺ νεώτερον τού- 
vov Τίσανδρον. τοῦτον μὲν οὖν τὸν χρόνον ἴστο- 

15 ροῦσιν ἀποδοχῆς ἀξιωϑῆναι τὴν Μήδειαν ὑπὸ τοῦ 
ἀνδρὸς διὰ τὸ μὴ μόνον κάλλει διαφέρειν αὐτήν, 
ἀλλὰ καὶ σωφροσύνῃ καὶ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς κεκο- 
σμῆσθαι" μετὰ δὲ ταῦτα ἀεὶ μᾶλλον τοῦ χρόνου 
τὴν φυσικὴν εὐπρέπειαν ἀφαιρουμένου, λέγεται τὸν 

30 Ἰάσονα Γλαύκης ἐρασϑέντα τῆς Κρέοντος ϑυγατρὸς 

μνηστεῦσαι τὴν παρϑένον. συγκαταϑεμένου δὲ τοῦ 8 
πατρὸς καὶ τάξαντος ἡμέραν τοῖς γάμοις, τὸ μὲν 
πρῶτον ἐπιβαλέσϑαι φασὶν αὐτὸν πείϑειν τὴν Μή- 
δειαν ἑκουδίως παραχωρῆσαι τῆς συμβιώσεως" βού- 

45 λεόϑαι γὰρ αὐτὸν γαμεῖν οὐκ ἀποδοκιμάσαντα τὴν 
πρὸς αὐτὴν ὁμιλίαν, ἀλλὰ τοῖς τέκνοις σπεύδοντα 

r2 

9 καὶ om. vulg. ἀπολειπόμενον II 21 μνηστεύσα- 
σϑαι D — 26 αὐτὸν scripsi, αὐτὴν codices, ἄλλην Dindorf; 
an Γλαύκην mavis? ἀποδοκιμάξοντα ll — 26 ἀλλὰ Dind, 
ἀλλὰ καὶ cod. 

Droponvs I. 31 
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4 συγγενῆ τὸν τοῦ βασιλέως olxov ποιῆσαι. ἀγανα- 
κτούσης δὲ τῆς γυναικὸς καὶ ϑεοὺς μαρτυρομένης 
τοὺς ἐπόπτας γενομένους τῶν ὕρκων, φασὶ τὸν 298 

ἸΙάδονα καταφρονήσαντα τῶν ὅρκων γῆμαι τὴν τοῦ 
βασιλέως ϑυγατέρα. τὴν δὲ Μήδειαν ἐξελαυνομένην δ 
ἐκ τῆς πόλεως, καὶ μίαν ἡμέραν παρὰ τοῦ Κρέοντος 
λαβοῦσαν εἰς τὴν τῆς φυγῆς παρασκευήν, εἰς μὲν 
τὰ βασίλεια νυχτὸς εἰσελθεῖν ἀλλοιώδασαν τοῖς 
φαρμάκοις τὴν αὑτῆς ὄψιν, καὶ τὴν οἰκίαν ὑφάψαι, 
ῥίξιόν τι προσϑεῖσαν, εὑρημένον μὲν ὑπὸ Κίρκης 10 
τῆς ἀδελφῆς, δύναμιν δ᾽ ἔχον, ἐπὰν ἐξαφϑῇ, δυσ- 
κατάσβεστον. ἄφνω δὲ φλεγομένων τῶν βασιλείων, 
τὸν μὲν Ἰάσονα ταχέως ἐχπηδῆσαι, τὴν δὲ Γλαύκην 
καὶ τὸν Κρέοντα τοῦ πυρὸς περικαταλαβόντος δια- 
φϑαρῆναι. τινὲς δὲ τῶν συγγραφέων φασὶ τοὺς μὲν 15 
υἱοὺς τῆς [Μηδείας δῶρα κομίσαι τῇ νύμφῃ φαρμά- 
κοις κεχριμένα, τὴν δὲ Γλαύκην δεξαμένην καὶ τῷ 
σώματι περιϑεμένην αὐτήν τε συμφορᾷ περιπεσεῖν 
καὶ τὸν πατέρα βοηϑοῦντα καὶ τοῦ σώματος ἁψά- 
μενον τελευτῆσαι. τὴν δὲ Μήδειαν ἐπιτυχοῦσαν 30 
tolg πρώτοις ἐγχειρήμασιν οὐκ ἀποστῆναι τῆς "Idoo- 
νος τιμωρίας. ἐπὶ τοσοῦτο γὰρ προελϑεῖν αὐτὴν 
ὀργῆς ἅμα καὶ ξηλοτυπίας, ἔτι δ᾽ ὠμότητος, ὥστ᾽ 
ἐπεὶ διέφυγε τὸν μετὰ τῆς νύμφης κίνδυνον, τῇ 
σφαγῇ τῶν κοινῶν τέκνων ἐμβαλεῖν αὐτὸν εἰς rdg 56 
μεγίστας συμφοράς" πλὴν γὰρ ἑνὸς τοῦ διαφυγόντος 
τοὺς ἄλλους υἱοὺς ἀποσφάξαι [καὶ τὰ σώματα τού- 

Θι 

e 

«1 

, ,1,to)? om. vulg. — 4 τῶν ὄρκων om. vulg. 6 ἘΠ] 
«xo II 20 ἀποτυχοῦσαν Dind. 424 ἐξέφυγε ID 41 κα 
τὰ --- θϑαψαι delevi (c. δδ, 1). 
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τῶν ἐν τῷ τῆς Ἥρας τεμένει θάψαι] καὶ μετὰ τῶν 

πιστοτάτων ϑεραπαινίδων ἔτι νυχτὸς μέδης φυγεῖν 

ἐκ τῆς Κορίνϑου, καὶ διεκπεσεῖν εἰς Θήβας πρὸς 
Ἡρακλέα: τοῦτον γὰρ μεσίτην γεγονότα τῶν ὁμολο- 

5 γιῶν ἐν Κόλχοις ἐπηγγέλϑαι βοηϑήσειν αὐτῇ παρα- 

σπονδουμένῃ. ἐν τοσούτῳ δὲ τὸν μὲν Ιάσονα στερη- 55 
ϑέντα τέχνων καὶ γυναικὸς δόξαι πᾶσι δίκαια 

πεπονθέναι" διὸ καὶ μὴ δυνάμενον ἐνεγκεῖν τὸ μέ- 

γεϑος τῆς συμφορᾶς ἐκ τοῦ ξῆν ἑαυτὸν μεταστῆσαι. 
10 τοὺς δὲ Κορινϑίους ἐχπεπλῆχϑαι μὲν τὴν δεινότητα 

τῆς περιπετείας, μάλιστα δ᾽ ἀπορεῖν περὶ τῆς ταφῆς 
τῶν παίδων. διόπερ ἀποστειλάντων αὐτῶν Πυϑώδε 

τοὺς ἐπερωτήδοντας τὸν ϑεὸν ὅπως χρηστέον ἐστὶ 
τοῖς σώμασι τῶν παίδων, προστάξαι τὴν Πυϑίαν 

ι6 ἐν τῷ τεμένει τῆς Ἥρας αὐτοὺς ϑάψαι καὶ τιμῶν 
ἡρωικῶν αὐτοὺς ἀξιοῦν. ποιησάντων δὲ τῶν Κοριν- 2 
ϑίων τὸ προσταχϑέν, φασὶ Θετταλὸν μὲν τὸν δια- 
φυγόντα τὸν ἀπὸ τῆς μητρὸς φόνον ἐν Κορίνϑῳ 

299 τραφέντα μετὰ ταῦτα ἐπανελϑεῖν εἰς Ιωλχόν, οὖσαν 
0 Ιάσονος πατρίδα' ἐν T καταλαβόντα προσφάτως 
'Ἄκαστον τὸν Πελίου τετελευτηκότα παραλαβεῖν κατὰ 

γένος προσήκουσαν. τὴν βασιλείαν, καὶ τοὺς ὑφ᾽ 
ἑαυτὸν τεταγμένους ἀφ᾽ ἑαυτοῦ προσαγορεῦσαι Θετ- 
ταλούς. οὐκ ἀγνοῶ δὲ διότι περὶ τῆς τῶν Θετταλῶν 8 

485 προδηγορίας οὐ ταύτην μόνην τὴν ἱστορίαν, ἀλλὰ 
καὶ διαφώνους ἑτέρας παραδεδόσϑαι συμβέβηκε, 

περὶ ὧν ἐν οἰκειοτέροις μνησϑησόμεϑα καιροῖς. τὴν i» 

2 νυκτὸς μέσης] πολλῆς νυκτὸς οὔσης CF  — 18 ὅπως] 
πῶς 1 ἐστὶ om. CF 21 αἰκαστον Ὁ 29 τὴν om. D; 
f. ante κατὰ ponendum 2426 παραγενέσθαι D. 

81* 
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δ᾽ οὖν Μήδειαν ἐν Θήβαις φασὶ καταλαβοῦσαν 
Ἡρακλέα μανικῷ πάϑει συνεχόμενον καὶ tovg υἱοὺς 
ἀπεχταγκότα, φαρμάκοις αὐτὸν ἰάσασϑαι. τοῦ δ᾽ 
Εὐρυσθέως ἐπικειμένου τοῖς προστάγμασιν, ἀπο- 
γνοῦσαν τὴν κατὰ τὸ παρὸν ἐκ τούτου βοήϑειαν 5 

καταφυγεῖν εἰς ᾿ϑήνας πρὸς Αἰὐἰγέα τὸν Πανδίονος. 

5 ἐνταῦϑα δ᾽ οἱ μέν φασιν αὐτὴν 4ἰἐγεῖ συνοικήσασαν 
γεννῆσαι Μῆδον τὸν ὕστερον Μηδίας βασιλεύσαντα, 
τινὲς δ᾽ ἱστοροῦσιν ὑφ᾽ Ἱππότου τοῦ Κρέοντος ἐξαι- 

τουμένην τυχεῖν κρίσεως καὶ τῶν ἐγκλημάτων ἀπο-- 10 

6 λυϑῆναι. μετὰ δὲ ταῦτα Θησέως ἐπανελθόντος ἐκ 

Τροιξῆνος εἰς τὰς ᾿άϑήνας, ἐγκληϑεῖσαν ἐπὶ φαρ- 

μακείᾳ φυγεῖν ἐκ τῆς πόλεως" δόντος δ᾽ Αἰγέως 
τοὺς παραπέμψοντας εἰς ἣν βούλοιτο χώραν, εἰς 

7 τὴν Φοινίκην κομισϑῆναι. ἐντεῦϑεν δ᾽ εἰς τοὺς 15 
ἄνω τόπους τῆς ᾿4σίας ἀναβᾶσαν συνοικῆσαί τινε 
τῶν ἐπιφανῶν βασιλέων, ἐξ οὗ γεννῆσαι παῖδα 
Mijóov: καὶ τὸν παῖδα μετὰ τὴν τοῦ πατρὸς τελευ- 

τὴν διαδεξάμενον τὴν βασιλείαν ϑαυμασϑῆναί τε 
κατὰ τὴν ἀνδρείαν καὶ τοὺς λαοὺς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ 30 

"Μήδους ὀνομάσαι. 

56 Ka9óAov δὲ διὰ τὴν τῶν τραγῳδῶν τερατείαν 
ποικίλη τις [διάϑεσις] καὶ διάφορος ἱστορία περὶ 
Μηδείας ἐξενήνεκται, καί τινες χαρίξεσϑαι βουλό- 
μενοι τοῖρ ᾿Αϑηναίοις φασὶν αὐτὴν ἀναλαβοῦσαν s; 

τὸν ἐξ Αἰγέως Mijóov εἰς Κόλχους διασωϑῆναι" 

κατὰ δὲ τοῦτον τὸν χρόνον Αἰήτην ἐκ τῆς βασιλείας 

8 ἀπεκτακότα Ὁ 10 κρίσεως τυχεῖν vulg. 18 δ᾽ 
om. vulg. — 18 τὸν Bekker, τὸν μὲν cod. 20 λαοὺς] 
ἄλλους codices 28 διάθεσις om. CF. 
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ὑπὸ τἀδελφοῦ Πέρσου βιαίως ἐκπεπτωκότα τὴν ἀρχὴν. 
ἀνακτήσασϑαι, Μήδου τοῦ Μηδείας ἀνελόντος τὸν 

Ilígoqv: μετὰ δὲ ταῦτα δυνάμεως ἐγκρατῆ γενό- 
μενον τὸν Μῆδον πολλὴν ἐπελθεῖν τῆς ὑπὲρ τὸν 

5 Πόντον ᾿Ασίας, καὶ κατασχεῖν τὴν ἀπ᾽ ἐκείνου Μη- 
δίαν προσαγορευϑεῖδαν. ἀλλὰ γὰρ τὸ πάσας τὰς 

ἀποφάσεις τῶν περὶ τῆς Μηδείας μυϑολογησάντων 

800 ἀναγράφειν οὐκ ἀναγκαῖον ἅμα καὶ μακρὸν εἶναι 
κρίνοντες τὰ καταλειπόμενα τῆς περὶ τῶν ᾿“Δργοναυ- 

10 τῶν ἱστορίας προσϑήδομεν. οὐκ ὀλίγοι γὰρ τῶν τε: 

ἀρχαίων συγγραφέων καὶ τῶν μεταγενεστέρων, ὧν 
ἐστι καὶ Τίμαιος, φασὶ τοὺς ᾿“ργοναύτας μετὰ τὴν 

τοῦ δέρους ἁρπαγὴν πυϑομένους ὑπ’ Αἰήτου προ- 
κατειλῆφϑαι ναυσὶ τὸ στόμα τοῦ Πόντου, πρᾶξιν 

16 ἐπιτελέσασϑαι παράδοξον καὶ μνήμης ἀξίαν. ἀνα- 
πλεύσαντας γὰρ αὐτοὺς διὰ τοῦ Τανάιδος ποταμοῦ 
ἐπὶ τὰς πηγάς, καὶ κατὰ τόπον τινὰ τὴν ναῦν διελ- 

κύσαντας, x«9' ἑτέρου πάλιν ποταμοῦ τὴν ῥύσιν 
ἔχοντος εἰς τὸν ὠκεανὸν καταπλεῦσαι πρὸς τὴν 

:0 ϑάλατταν, ἀπὸ δὲ τῶν ἄρχτων ἐπὶ τὴν δύσιν κομι- 
σϑῆναι τὴν γῆν ἔχοντας ἐξ εὐωνύμων, καὶ πλησίον : 
γινομένους Γαδείρων εἰς τὴν x«9' ἡμᾶς ϑάλατταν 

εἰσπλεῦσαι. ἀποδείξεις δὲ τούτων φέρουσι, δεικνύν- 

τες τοὺς παρὰ τὸν ὠκεανὸν κατοικοῦντας Κελτοὺς 

98 σεβομένους μάλιστα τῶν ϑεῶν τοὺς Διοσκόρους" 

παραδόσιμον γὰρ αὐτοὺς ἔχειν ἐκ παλαιῶν χρόνων 

τὴν τούτων τῶν θεῶν παρουσίαν ἐκ τοῦ ὠχεανοῦ 

6 προσαγ. Μηδίαν vulg. 8 ἄμα] ἀλλὰ CF εὐρὺ 
ἢ add. D 9 περὶ τῆς D 18 δέρατος II 17 κατὰ om. I 
22 γενομένους vulg. 26 ἔχειν αὐτοὺς vulg. 
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γεγενημένην. εἶναι δὲ xol τὴν παρὰ τὸν ὠκεανὸν 
χώραν οὐκ ὀλίγας ἔχουσαν προσηγορίας ἀπό τε τῶν 

5 ᾿ἡργοναυτῶν καὶ τῶν Ζιοσκόρων. παραπλησίως δὲ 
καὶ τὴν ἐντὸς Γαδείρων ἤπειρον ἔχειν ἐμφανῆ σημεῖα 
τῆς τούτων ἀνακομιδῆς. περὶ μὲν γὰρ τὴν Τυρρη- 5 

νίαν καταπλεύσαντας αὐτοὺς εἰς νῆσον τὴν ὀνομα- 

ξομένην Αὐἰϑάλειαν τὸν ἐν αὐτῇ λιμένα, κάλλιστον 
ὄντα τῶν ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις, Moydov ἀπὸ τῆς 

νεὼς προσαγορεῦσαι, καὶ μέχρι τῶνδε τῶν χρόνων 
6 διαμένειν αὐτοῦ τὴν προσηγορίαν. παραπλησίως 10 

ὃὲ τοῖς εἰρημένοις κατὰ μὲν τὴν Τυρρηνίαν ἀπὸ 
σταδίων ὀχταχοσίων τῆς Ῥώμης ὀνομάσαι λιμένα 
Τελαμῶνα, κατὰ δὲ Φορμίας τῆς ᾿Ιταλίας Αἰήτην 
τὸν νῦν Καιήτην προσαγορευόμενον. πρὸς δὲ τού- 
τοις ὑπ᾽ ἀνέμων αὐτοὺς ἐκριφέντας εἰς τὰς Σύρτεις, 15 

καὶ μαϑόντας παρὰ Τρίτωνος τοῦ τότε βασιλεύοντος 
τῆς Διβύης τὴν ἰδιότητα τῆς ϑαλάττης, καὶ τὸν κίν- 
δυνον ἐχφυγόντας, δωρήσασϑαι χαλκοῦν τρίποδα 
τὸν ἀρχαίοις μὲν κεχαραγμένον γράμμασι, μέχρι δὲ 
τῶν νεωτέρων χρόνων διαμείναντα παρὰ τοῖς Ἐὐ- 30 

7 εσπερίταις. οὐ παραλειπτέον δ᾽ ἡμῖν ἀνεξέλεγκτον 
τὴν ἱστορίαν τῶν ἀποφηναμένων τοὺς ᾿Αργοναύτας 
ἀνὰ τὸν Ἴστρον πλεύσαντας μέχρι τῶν πηγῶν κατ- 
ἐνεχϑῆναι διὰ τῆς ἀντιπροσώπου ῥύσεως πρὸς τὸν 

8 ᾿“δριατικὸν κόλπον. τούτους γὰρ ὃ χρόνος ἤλεγξεν 35 
ὑπολαβόντας τὸν ἐν τῷ Πόντῳ πλείοσι στόμασινϑοι 
ἐξερευγόμενον Ἴστρον καὶ τὸν εἰς τὸν ᾿Αδρίαν ἐκ- 

Κι Αὐἰθαλίαν CD 8 τοῖς om. D 14 καήτην D 
20 Εὐεσπερίταις D, iv '"Eonsoítaig C, Εσπερέταις F' (c. 27,8) 
24 ῥύσεως G, φύσεως cet. 
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βάλλοντα τὴν ῥύσιν ἔχειν ἀπὸ τῶν αὐτῶν τόπων. 

Ῥωμαίων γὰρ καταπολεμησάντων τὸ τῶν Ἴστρων 

ἔϑνος, εὑρέϑη vàg πηγὰς ἔχων ὃ ποταμὸς ἀπὸ τετ- 
ταράχοντα σταδίων τῆς ϑαλάττης. ἀλλὰ. γὰρ τοῖς 

5 συγγραφεῦσιν αἰτίαν τῆς πλάνης φασὶ γενέσϑαι τὴν 
ὁμωνυμίαν τῶν ποταμῶν. 

Ἡμῖν δ᾽ ἀρκούντως ἐξειργασμένοις τὴν περὶ τῶν 
᾿Δργοναυτῶν ἱστορίαν καὶ τὰ ὑφ᾽ ἩΗρακλέους πρα- DT 
χϑέντα οἰχεῖον ἂν εἴη κατὰ τὴν γενομένην ἐπαγ- 

10 γελίαν ἀναγράψαι τὰς τῶν υἱῶν αὐτοῦ πράξεις. 

μετὰ τὴν Ἡρακλέους τοίνυν ἀποϑέωσιν oí παῖδες 

αὐτοῦ κατῴκουν ἐν Τραχῖνι παρὰ Κήυκι τῷ βασιλεῖ. 2 
μετὰ δὲ ταῦτα Ὕλλου καί τινων ἑτέρων ἀνδρωϑέν- 
τῶν, Εὐρυσϑεὺς φοβηϑεὶς μὴ πάντων ἐνηλίκων 

15 γενομένων ἐκπέσῃ τῆς ἐν Μυκήναις βασιλείας, ἔγνω 
τοὺς Ἡρακλείδας ἐξ ὕλης τῆς Ελλάδος φυγαδεῦσαι. 

διὸ Κήυκι μὲν τῷ βασιλεῖ προηγόρευσε τούς τὸ 
Ἡρακλείδας καὶ τοὺς Δικυμνίου παῖδας ἐκβαλεῖν, 8 
ἔτι δὲ ᾿Ιόλαον καὶ τὸ σύστημα τῶν ᾿ἀρκάδων τῶν 

30 Ηρακλεῖ συνεστρατευκότων, ἢ ταῦτα μὴ ποιοῦντα 
πόλεμον ἀναδέξασϑαι. ol δ᾽ ἩΗρακλεῖδαι καὶ οἵ μετ᾽ 
αὐτῶν ϑεωροῦντες αὑτοὺς οὐχ ἀξιομάχους ὄντας 
Εὐρυσϑεῖ πολεμεῖν, ἔγνωσαν ἑκουσίως φεύγειν ἐκ 
τῆς Τραχῖνος" ἐπιόντες δὲ τῶν ἄλλων πόλεων τὰς 

35 ἀξιολογωτάτας ἐδέοντο δέξασθαι σφᾶς αὐτοὺς συν- 
οἔκους. μηδεμιᾶς δὲ τολμώσης ὑποδέξασθαι, μόνοι 
τῶν ἄλλων ᾿4ϑηναῖοι διὰ τὴν ἔμφυτον παρ᾽ αὐτοῖς 

n» 

4 τετταρακοσίων Reiske ὅ aíríav .. φασὶ om. D 10 
αὐτοῦ om. 11 11 μετὰ] δὲ add. D 25 SUIT NEREOUE D 
δέξασϑαι] παραδέξασθαι C 471 παρ᾽ om. GE. 
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ἐπιείκειαν προσεδέξαντο τοὺς Ἡρακλείδας" κατῴκισαν 

ὃὲ αὐτοὺς μετὰ τῶν συμφυγόντων εἰς Τρικόρυϑον 

πόλιν, ἥτις ἐστὶ μία τῆς ὀνομαξομένης τετραπόλεως. 

ὅ μετὰ δέ τινα χρόνον ἁπάντων τῶν Ἡρακλέους παέ- 
δων ἠνδρωμένων, καὶ φρονήματος ἐμφυομένου τοῖς 5 
νεανίσκοις διὰ τὴν ἀφ᾽ Ἡρακλέους δόξαν, ὑφορώ- 
μενος αὐτῶν τὴν αὔξησιν Εὐρυσϑεὺς ἐστράτευσεν 

6 ἐπ᾽’ αὐτοὺς μετὰ πολλῆς δυνάμεως. οἱ δ᾽ Ἡρακλεῖ- 
δαι, βοηϑούντων αὐτοῖς τῶν ᾿4“ϑηναίων, προστησά- 
μενοι τὸν Ηρακλέους ἀδελφιδοῦν Ἰόλαον, καὶ τούτῳ 10 
τε καὶ Θησεῖ καὶ Ὕλλῳ τὴν στρατηγίαν παραδόντες, 
ἐνίκησαν παρατάξει τὸν Εὐρυσϑέα. κατὰ δὲ τὴν 
μάχην πλεῖστοι μὲν τῶν μετ᾽ Εὐρυσϑέως κατεκόπη- 
σαν, αὐτὸς δ᾽ ὃ Εὐρυσϑεύς, τοῦ ἅρματος κατὰ τὴν 808 

φυγὴν συντριβέντος, ὑπὸ Ὕλλου τοῦ Ἡρακλέους τὸ 

ἀνῃρέϑη" ὁμοίως ὃὲ καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Εὐρυσϑέως 
58 πάντες κατὰ τὴν μάχην ἐτελεύτησαν. μετὰ δὲ ταῦτα 

of μὲν Ἡρακλεῖδαι πάντες περιβοήτῳ μάχῃ νενικη- 
κότες τὸν Εὐρυσϑέα, καὶ διὰ τὴν εὐημερίαν συμ- 
μάχων εὐπορήσαντες, ἐστράτευσαν ἐπὶ τὴν Πελο- 30 

2 πόννησον Ὕλλου στρατηγοῦντος. ᾿Δτρεὺς δὲ μετὰ 
τὴν Εὐρυσϑέως τελευτὴν κχαταλαβόμενος τὴν ἐν 

Μυκήναις βασιλείαν, καὶ προσλαβόμενος. συμμάχους 
Τεγεάτας καί τινας ἄλλους, ἀπήντησε τοῖς Ἡρακλεί- 

3 δαις. κατὰ δὲ τὸν ᾿Ισϑμὸν τῶν στρατοπέδων ἀϑροι- s 
σϑέντων, Ὕλλος μὲν ὃ Ἡρακλέους εἰς μονομαχίαν 
προεκαλέσατο τῶν πολεμίων τὸν βουλόμενον. ὃμο- 

λογίας ϑέμενος τοιαύτας, εἰ μὲν Ὕλλος νικήδαι τὸν 

2 Τρικόρινϑον D, Τρικπόρυνϑον CF 8 πόλιν om. CF 
11 τε om. D 14 ὃ om. vulg. 28 νἹκήσει codices. 
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ἀντιταχϑέντα, παραλαβεῖν ἩΗρακλείδας τὴν Εὐρυ- 
σϑέως βασιλείαν, εἰ δ᾽ Ὕλλος λειφϑείη, μὴ κατιέναι 
τοὺς Ἡρακλείδας εἰς Πελοπόννησον ἐντὸς ἐτῶν 

πεντήχομτα. καταβάντος δ᾽ εἰς τὴν πρόκλησιν Ἐχέ- 
5 μου τοῦ “βασιλέως τῶν Τεγεατῶν, καὶ τῆς μονο- 
μαχίας γενομένης, ὃ μὲν Ὕλλος ἀνῃρέϑη, οἱ δ᾽ 
Ἡρακλεῖδαι κατὰ τὰς ὁδμολογίας ἀπέστησαν τῆς 

καϑόδου καὶ τὴν εἰς Τρικόρυϑον ἐπάνοδον ἐποιή- 

ὄαντο. μετὰ δέ τινας χρόνους Δικύμνιος μὲν μετὰ 
10 τῶν παίδων καὶ Τληπολέμου τοῦ Ἡρακλέους, ἕκου- 

σίως τῶν ᾿Αργείων αὐτοὺς προσδεξαμένων, ἐν "Ἄργει 

κατῴκησαν, οἵ δ᾽ ἄλλοι πάντες ἐν Τρικορύϑῳ [κατ- 
ῴκησαν)] ὡς δ᾽ ὁ πεντηκονταετὴς χρόνος διῆλϑε, 
κατῆλθον εἰς Πελοπόννησον᾽ ὧν τὰς πράξεις ἀνα- 

15 γράψομεν, ὅταν εἰς ἐκείνους τοὺς χρόνους παρα- 

γενηϑῶμεν. ᾿Ζ4λκμήνη δ᾽ εἰς Θήβας καταντήσασα, 

4 

καὶ μετὰ ταῦτ᾽ ἄφαντος γενομένη, τιμῶν ἰσοϑέων ^ 
ἔτυχε. παρὰ τοῖς Θηβαίοις. τοὺς δ᾽ ἄλλους Ἡρακλεί- 
δας φασὶν ἐλϑόντας παρ᾽ Αἰγέμιον τὸν Δώρου τὴν 

20. πατρῴαν τῆς χώρας παρακαταϑήκην ἀπαιτήσαντας 

μετὰ ΖΙωριέων κατοικῆσαι. Τληπόλεμον δὲ τὸν 
Ἡρακλέους ἐν "doysu κατοικοῦντα λέγουσιν ἀνελεῖν 

“«Μικύμνιον τὸν ᾿Ηλεκτρύωνος ἐρίσαντα περί τινων, 

διὰ. δὲ τὸν φόνον τοῦτον ἐξ 4oyove φυγόντα εἰς 
86 Ῥόδον μετοικῆσαι" τὴν δὲ νῆσον ταύτην τότε κατ- 
oxovv Ἕλληνες οἵ ὑπὸ Τριόπα τοῦ Φόρβαντος κατ- 
οὐκισϑέντες. τὸν δ᾽ οὖν Τληπόλεμον κοινῇ μετὰ 

8 Τρικόρυνϑον CDF 19 Τρικορύνϑῳ CDFEF κατ- 
ῴκησαν delevi, κατοικήσαντες II 18 δ᾽ om. vulg. 2 με- 
τοικῆσαι Hertlein, κατοικῆσαι libri. 
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τῶν ἐγχωρίων τριμερῆ ποιῆσαι τὴν Ῥόδον, καὶ τρεῖς 
ἐν αὐτῇ καταστῆσαι πόλεις, Λίνδον, ᾿ἸΙήλυσον, Κά- 303 
μειρον᾽ βασιλεῦσαι δ᾽ αὐτὸν πάντων τῶν Ῥοδίων 
διὰ τὴν τοῦ πατρὸς Ἡρακλέους δόξαν, καὶ κατὰ 

τοὺς ὕστερον χρόνους μετ᾽ ᾿4γαμέμνονος ἐπὶ τὴν 5 
Τροίαν στρατεῦσαι. 

59 Ἐπεὶ δὲ περὶ Ἡρακλέους καὶ τῶν ἀπογόνων 
αὐτοῦ διήλθομεν, οἰκεῖον ἂν εἴη περὶ Θησέως εἰπεῖν 
διὰ τὸ τοῦτον ξηλωτὴν γενέσθαι τῶν Ἡρακλέους 
ἄϑλων. Θησεὺς τοίνυν γεγονὼς Αἴϑρας τῆς Πιτ- 1 

ϑέως καὶ Ποσειδῶνος, τραφεὶς ἐν Τροιξῆνι παρὰ 
Πιτϑεῖ τῷ μητροπάτορι, καὶ τὰ μυϑολογούμενα 
σύμβολα ἀνῃρημένος τὰ ὑπὸ Aiyéog ὑπό τινι πέτρᾳ 
τεϑειμένα, κατήντησεν εἰς τὰς ᾿ἀϑήνας. διεξιὼν δ᾽, 
ὥς φασι, τὴν παραϑαλάττιον, καὶ ξηλωτὴς ὧν τῆς 15 

Ἡρακλέους ἀρετῆς, ἐπεβάλετο τελεῖν ἄϑλους περι- 

2 ἔχοντας ἀποδοχήν vs καὶ δόξαν. πρῶτον μὲν οὖν 
ἀνεῖλε τὸν ὀνομαξόμενον Κορυνήτην, χρώμενον τῇ 
προσαγορενομένῃ κορύνῃ, ὅπερ ἦν ὕπλον ἀμυντή- 
Q.ov, καὶ τοὺς παριόντας ἀποκτείνοντα, δεύτερον 30 

8 δὲ τὸν ἐν ᾿Ισϑμῷ κατοικοῦντα Σίνιν. οὗτος γὰρ 
δύο πίτυς κάμπτων, καὶ πρὸς ἑκατέραν τὸν ἕνα 

βραχίονα προσδεσμεύων, ἄφνω τὰς πίτυς ἠφίει" 

διόπερ τῶν σωμάτων διὰ τὴν βίαν ἀποσπωμένων 
συνέβαινε τοὺς ἀτυχοῦντας μετὰ μεγάλης τιμωρίας 25 

| 4 τελευτᾶν. τρίτον δὲ τὴν ἐν Κρομμυῶνι ὑπάρχουσαν 
ὧν ἀγρίαν, διαφέρουσαν ἀλκῇ τε καὶ μεγέϑει καὶ 

2 ηϊλυσόν D κάμιρον codices 8 βασιλεύειν D 
18 vw») *j D 21 σίννιν DF 28 ἀφίει D — 26 ταῖαι- 
πωρίας conicio 21 ὗν ὑπάρχουσαν ἀγρίαν καὶ διαφ. D. 
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πολλοὺς ἀνθρώπους ἀναιροῦσαν, ἀπέκτεινεν. ἐκόλασε 

δὲ καὶ Σκχείρωνα τὸν οἰκοῦντα τῆς Μεγαρίδος τὰς 

ὀνομαξομένας ἀπ᾽ ἐκείνου Σικειρωνέδας πέτρας᾽ οὗτος 
γὰρ εἰώϑει τοὺς παριόντας ἀναγκάξειν ἀπονίπτειν 

5 ἑαυτὸν ἐπί τινος ἀποχρήμνου τόπου, λακτίόσματι δ᾽ 
ἄφνω τύπτων περιεκύλιξς κατὰ τῶν κρημνῶν εἰς 

ϑάλατταν κατὰ τὴν ὀνομαξομένην Χελώνην. ἀνεῖλε 5 
ὃΣ καὶ περὶ τὴν ᾿Ελευσῖνα Κερχυόνα τὸν διαπα- | 
λαίοντα τοῖς παριοῦσι καὶ τὸν ἡττηϑέντα διαφϑεί- 

io govra. μετὰ δὲ ταῦτα τὸν ὀνομαξόμενον Προκρού- 
στην ἀπέχτεινε, τὸν οἰχοῦντα ἐν τῷ λεγομένῳ 
Κορυδαλλῷ τῆς ᾿Αττικῆς οὗτος δὲ τοὺς παριόντας 
ὁδοιπόρους ἠνάγκαξεν ἐπί τινος κλίνης ἀναπίπτειν, 

καὶ τῶν μὲν μακροτέρων τὰ ὑπερέχοντα μέρη τοῦ 
i15 σώματος ἀπέκοπτε, τῶν δ᾽ ἐλαττόνων τοὺς πόδας 

προέχρουεν, ἀφ᾽ οὗπερ Προκρούστης ὠνομάσϑη. 
κατορθώσας δὲ τὰ προειρημένα κατήντησεν εἰς τὰρ 6 

804.41ϑήνας, καὶ τὸν Αἰγέα διὰ τῶν συμβόλων ἀνεγνώ- 

ρισε. μετὰ δὲ ταῦτα τὸν ἐν Μαραϑῶνι ταῦρον, ὃν 
90. Ηρακλῆς τελῶν ἄϑλον ἐκ Κρήτης ἀπήγαγεν εἰς 
Πελοπόννησον, συμπλακεὶς καὶ κρατήσας τοῦ ξῴου 
ἀπήγαγεν εἰς τὰς ᾿ϑήναρ᾽ τοῦτον δ᾽ Αἰγεὺς παρα- 
λαβὼν ἔϑυσεν ᾿Δ4πόλλωνι. 

Δείπεται δ᾽ ἡμῖν εἰπεῖν περὶ Μινωταύρου τοῦ 60 
35 ἀναιρεϑέντος ὑπὸ Θησέως, ἵνα συντελέσωμεν τὰς 

τοῦ Θησέως πράξεις. ἀναγκαῖον δ᾽ ἐστὶ προσανα- 

8 ἀπ᾽ ἐκείνου om. CF σκιρωνίδας Il, σκιρωνέτι- 
δας D 4 γὰρ] à" IL 14 προέχοντα 11 16 οὗπερ) 
οὗ conicio 22 κατήγαγεν 11 26 ἕνα... . πράξεις 
om. IL 
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δραμόντας τοῖς χρόνοις và συμπεπλεγμένα τούτοις 
διελθεῖν. ἵνα σαφὴς ἡ σύμπασα γένηται διήγησες. 

2 Τέχταμος ὃ z1ógov τοῦ "EAAqvog τοῦ Zfevoco- 
λίωνος εἰς Κρήτην πλεύσας μετὰ Αἰολέων καὶ 
Πελασγῶν ἐβασίλευσε τῆς νήσου, γήμας ὃὲ τὴν 5 
Κρηϑέως ϑυγατέρα ἐγέννησεν ᾿Αστέριον. οὗ βασε- 
λεύοντος ἐν Κρήτῃ Ζεύς, ὥς φασιν, Εὐρώπην &o- 

πάσας ἐκ Φοινίκης καὶ διακομίσας εἰς Κρήτην ἐπὶ 
ταύρου, μιγεὶς τρεῖς υἱοὺς ἐγέννησε, Μίνω καὶ 

8 Ῥαδάμανθυν καὶ Σαρπηδόνα. μετὰ δὲ ταῦτα τὴν 10 
Εὐρώπην ᾿Αστέριος ὃ βασιλεὺς τῆς Κρήτης ἔγημεν" 
ἄπαις δ᾽ ὧν τοὺς τοῦ Ζιὸς παῖδας υἱοποιησάμενος 

διαδόχους τῆς βασιλείας ἀπέλιπε. τούτων δὲ “Ῥαδά- 
μανϑυς μὲν τοῖς Κρησὶν ἐνομοϑέτησε, Μίνως δὲ 
διαδεξάμενος τὴν βασιλείαν καὶ γήμας ᾿Ιτώνην τὴν 15 

“Δυκτίου Μύκαστον ἐγέννησεν, ὃς διαδεξάμενος τὴν 

ἀρχὴν καὶ γήμας Ἴδην τὴν Κορύβαντος ἐγέννησε 
Μίνωα τὸν δεύτερον, ὅν τινες Ζιὸς υἱὸν ἀναγρά- 

φουσιν. οὗτος πρῶτος Ελλήνων ναυτικὴν δύναμιν 
4 ἀξιόλογον συστησάμενος ἐθαλαττοκράτησε. γήμας 39 

0b Πασιφάην τὴν Ἡλίου καὶ Κρήτης ἐγέννησε Δευ- 
καλίωνα καὶ Κατρέα καὶ ᾿ἀνδρόγεων καὶ ᾿Αριάδνην, 
καὶ ἕτερα τέκνα ἔσχε πλείονα νόϑα. τῶν δὲ Μίνωος 
υἱῶν ᾿ἀνδρόγεως μὲν εἰς τὰς ᾿ϑήνας κατήντησε 
Παναϑηναίων συντελουμένων, Αἰγέως βασιλεύοντοο, 535 

ἐν δὲ τοῖς ἀγῶσι νικήσας τοὺς ἀϑλητὰς ἅπαντας 

δ συνήϑης ἐγένετο τοῖς Πάλλαντος παισίν. ἐνταῦϑ᾽ 

ὁ μὲν Αἰγεὺς ὑποπτεύσας τὴν ᾿ἀνδρόγεω φιλίαν, 

2 γένηται ante σαφὴς F' 8 Τεύταμος F 7 iv] ἐν 
τῇ F 28 νόϑα om. Il. 



IV 60. 61. 493 

μήποϑ᾽ ὁ Μίνως βοηϑήσας τοῖς υἱοῖς τοῦ Πάλλαν- 

vog ἀφέληται τὴν ἀρχήν, ἐπεβούλευσε τῷ ᾿Ανδρόγεῷῳ. 
βαδίξοντος οὖν αὐτοῦ εἰς τὰς Θήβας ἐπί τινα ϑεω- 

ρίαν, ἐδολοφόνησεν αὐτὸν διά τινων ἐγχωρίων περὶ 

6 Οἰνόην τῆς ᾿Αττικῆς. Μίνως δὲ πυϑόμενος τὴν 61 
κατὰ τὸν υἱὸν συμφοράν, ἧκεν εἰς τὰς ᾿Αϑήνας 
δίκας αἰτῶν τοῦ ᾿ἀνδρόγεω φόνου. οὐδενὸς δ᾽ αὐτῷ 

προσέχοντος, πρὸς μὲν ᾿4ϑηναίους πόλεμον συνε- 

στήσατο, ἀρὰς δὲ ἐποιήσατο τῷ Zh γενέσϑαι κατὰ 
10 τὴν πόλιν τῶν ᾿4ϑηναίων αὐχμὸν καὶ λιμόν. ταχὺ 

0b περὶ τὴν ᾿Αττικὴν καὶ τὴν “Ελλάδα γενομένων 
805 αὐχμῶν καὶ φϑαρέντων τῶν καρπῶν, συνελθόντες 

οὗ τῶν πόλεων ἡγεμόνες ἐπηρώτησαν τὸν ϑεὸν πῶς 

ἂν δύναιντο τῶν κακῶν ἀπαλλαγῆναι. ὃ δ᾽ ἔχρησεν 
16 ἐλϑεῖν αὐτοὺς πρὸς «Αἰακὸν τὸν Διὸς καὶ Αἰγένης 

τῆς ᾿Ἡσωποῦ ϑυγατρός, καὶ κελεύειν ὑπὲρ αὐτῶν 
εὐχὰς ποιήσασϑαι. ὧν πραξάντων τὸ προσταχϑέν, 
ὁ μὲν Αἰακὸς ἐπετέλεσε τὰς εὐχάς, καὶ ὁ αὐχμὸς 
παρὰ μὲν τοῖς ἄλλοις “Ἔλλησιν ἐπαύσατο, παρὰ δὲ 

:0 τοῖς “ϑηναίοις μόνοις διέμεινεν: οὗ δὴ χάριν 
ἠναγκάσϑησαν οἵ ᾿4ϑηναῖοι τὸν θεὸν ἐπερωτῆσαι 

περὶ τῆς τῶν κακῶν ἀπαλλαγῆς. εἶθ᾽ ὁ uiv ϑεὸς 
ἔχρησεν, ἐὰν τοῦ ᾿ἀνδρόγεω φόνου τῷ Μίνῳ δίκας 
δῶσιν ὃς ἂν ἐκεῖνος δικάδσῃ" ὑπακουσάντων δὲ τῷ 8 

-35 ϑεῷ τῶν ᾿Αϑηναίων, προσέταξεν αὐτοῖς ὁ Μίνως 
διδόναι κόρους ἑπτὰ καὶ τὰς ἴσας κόρας δι΄ ἐτῶν 

ἐννέα βορὼν và ΜΜινωταύρῳ ὅσον ἂν χρόνον ξῇ τὸ 

t 

1 μήπως 1l 8 βαδίξοντος] καὶ βαδίζοντος D 8 cv»- 
ἐστήσατο πόλεμον vulg. 14 τῶν om. TUE 20 διέμενεν D 
27 ἐννέα) ἑπτὰ OF — 000v] εἰς ὅσον CF. 
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τέρας. δόντων δ᾽ αὐτῶν, ἀπηλλάγησαν τῶν κακῶν 

οὗ κατὰ τὴν "vtov, καὶ ὃ Μίνως πολεμῶν ἐπαύ- 
σατο τὰς ᾿4ϑήνας. διελθόντων δὲ ἐτῶν ἐννέα πάλεν 
ὃ Μίνως ἦλθεν εἰς τὴν ᾿Αττικὴν μετὰ μεγάλου 
στόλου, καὶ τοὺς δὶς ἑπτὰ κόρους ἀπαιτήσας ἔλαβε. 5 

4 μελλόντων δ᾽ ἐκπλεῖν τῶν περὶ τὸν Θησέα, ὃ “ἰγεὺς 
συνέϑετο πρὸς τὸν κυβερνήτην [καὶ προσέταξεν 
αὐτῷ], ἐὰν μὲν ὁ Θησεὺς νικήσῃ τὸν ΪΜινώτανρον, 
καταπλεῖν αὐτοὺς λευκοῖς ἱστίοις, ἐὰν δὲ ἀπόληται, 
μέλασι, καϑάπερ καὶ πρότερον ποιεῖν εἰώϑεσαν. κατα- 1 
πλευσάντων δ᾽ αὐτῶν εἰς Κρήτην ᾿Δριάδνη. μὲν ἡ 
θυγάτηρ τοῦ Μίνωος ἠράσθη τοῦ Θησέως εὐπρε- 

πείᾳ διαφέροντος, Θησεὺς δ᾽ εἰς λόγους ἐλθὼν 
αὐτῇ καὶ ταύτην συνεργὸν λαβών, τόν vs Mivó- 
ταυρον ἀπέχτεινε καὶ τὴν ἔξοδον τὴν τοῦ λαβυρίν- 15 

5 ϑου παρ᾽ αὐτῆς μαϑὼν διεσώϑη. ἀνακομιξόμενος 
δ᾽ εἰς τὴν πατρίδα καὶ κλέψας τὴν ᾿Δριάδνην ἔλαϑεν 

ἐκπλεύσας vuxtóg, καὶ κατῆρεν εἰς νῆσον τὴν τότε 
μὲν Δίαν, νῦν δὲ Νάξον προσαγορευομένην. καϑ' 
ὃν δὴ χρόνον μυϑολογοῦσι Διόνυσον ἐπιφανέντα, 30 
καὶ διὰ τὸ κάλλος τῆς ᾿Δριάδνης ἀφελόμενον τοῦ 
Θησέως τὴν παρϑένον, ἔχειν αὐτὴν éco γυναῖκα 

γαμετὴν ἀγαπωμένην διαφερόντως. μετὰ γοῦν τὴν 

τελευτὴν αὐτῆς διὰ τὴν φιλοστοργίαν ἀϑανάτων 
καταξιῶσαι τιμῶν, καταστερίδσαντα τὸν ἐν οὐρανῷ 535 

6 στέφανον ᾿Δριάδνης. τοὺς δὲ περὶ τὸν Θησέα φασὶ 

διὰ τὴν ἁρπαγὴν τῆς κόρης δυσφοροῦντας ἰσχυρῶς, 

8 ἐννέα] ἑπτὰ 1I — 5 post ἔλαβε oratio hiat 7 καὶ 
π. αὐτῷ del. Schüfer 9 ἀπόλλυται Ὁ 10 καὶ] τὸ D 
(c. 48, 6) 18 τότε] ποτε vulg. 
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|, καὶ διὰ τὴν λύπην ἐπιλαϑομένους τῆς Αἰγέως 
; παραγγελίας, τοῖς μέλασιν ἱστίοις καταπλεῖν εἰς τὴν 

, 806 ζττικήν. Αἰγέα δὲ ϑεασάμενον τὸν κατάπλουν, καὶ 1 
δόξαντα τεϑνηκέναι τὸν υἱόν, ἡρωικὴν ἅμα πρᾶξιν 

5 κἀὶ συμφορὰν ἐπιτελέσασθαι" ἀναβάντα γὰρ εἰς 
τὴν ἀκρόπολιν, καὶ διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς λύπης 

προδκόψαντα τῷ ζῆν, ἑαυτὸν κατακχρημνίδαι. μετὰ 8 
δὲ τὴν “ἰγέως τελευτὴν Θησεὺς διαδεξάμενος τὴν 
βασιλείαν ἦρχε τοῦ πλήϑους νομίμως καὶ πολλὰ 

10 πρὸς οὔξησιν τῆς πατρίδος ἔπραξεν. ἐπιφανέστατον 

ὃὲ συνετελέσθη τὸ τοὺς δήμους, ὄντας μικροὺς μὲν 
τοῖς μεγέϑεσι, πολλοὺς δὲ τὸν ἀριϑμόν, μεταγαγεῖν 
εἰς τὰς ᾿Αϑήνας' ἀπὸ γὰρ τούτων τῶν χρόνων 9 
᾿Αϑηναῖοι διὰ τὸ βάρος τῆς πόλεως φρονήματος. 

15 ἐνεπίμπλαντο καὶ τῆς τῶν “Ἑλλήνων ἡγεμονίας 
ὠρέχϑησαν. ἡμεῖς δὲ περὶ τούτων ἀρκούντως διε- 
ληλυϑότες τὰ λειπόμενα τῶν περὶ Θησέα γενομένων 
ἀναγράψομεν. 

Δευκαλίων ὁ πρεσβύτατος τῶν Μίνωος παίδων, 62 

230 δυναστεύων τῆς Κρήτης καὶ ποιησάμενος πρὸς ᾿4ϑη- 
ναίους συμμαχίαν, συνῴκισε τὴν ἰδίαν ἀδελφὴν 
Φαίδραν Θησεῖ. μετὰ δὲ τὸν γάμον Ἱππόλυτον μὲν 
τὸν ἐκ τῆς ᾿Δμαξονίδος γενόμενον υἱὸν ἔπεμψεν εἰς 
Τροιξῆνα τρέφεσϑαι παρὰ τοῖς Αἴϑρας ἀδελφοῖς, 

35 ἐκ δὲ Φαίδρας ᾿ἀκάμαντα καὶ Ζημοφῶντα ἐγέννησε. 
μικρὸν δ᾽ ὕστερον ᾿ἱππολύτου ἐπανελθόντος εἰς τὰς 2 
᾿Αϑήνας πρὸς τὰ μυστήρια, Φαίδρα διὰ τὸ κάλλος 
ἐρασϑεῖσα αὐτοῦ τότε μὲν ἀπελθόντος εἰς Τροιξῆνα 

10 τῆς om. D 22 μετὰ δὲ τὸν] μετὰ τὸν D'!, ὃς 
μετὰ τὸν CF 28 ἐκ om. ἢ. 28 εἰς Τροιξῆνα om. II. 
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ἱδρύσατο ἱερὸν ᾿ἀφροδίτης παρὰ τὴν ἀκρόπολεν, 
ὅϑεν ἦν καϑορᾶν τὴν Τροιξῆνα, ὕστερον δὲ παρὰ 
τῷ Πιτϑεῖ μετὰ τοῦ Θησέως καταλύσασα ἠξίου τὸν 
Ἱππόλυτον μιγῆναι αὐτῇ. ἀντειπόντος δ᾽ ἐκεένου 
φασὶ τὴν Φαίδραν ἀγανακτῆσαι, καὶ ἐπανελθϑοῦσαν 5 

εἰς τὰς ᾿Αἀϑήνας εἰπεῖν τῷ Θησεῖ διότι ἐπεβάλετο 

8 Ἱππόλυτος αὐτῇ μιγῆναι. Θησέως δὲ διστάξοντος 
περὶ τῆς διαβολῆς, καὶ τὸν ᾿Ιππόλυτον μεταπεμστο- 
μένου πρὸς τὸν ἔλεγχον, Φαίδρα μὲν φοβηϑεῖσα 
τὸν ἐξετασμὸν ἀνεκρέμασεν ἑαυτήν, ᾿Ιππόλυτος δ᾽ τ 

ἁρματηλατῶν, ὡς ἤκουσε τὰ περὶ τῆς διαβολῆς, 

συνεχύϑη τὴν ψυχήν, καὶ διὰ τοῦτο τῶν ἵππων 
ταραχϑέντων καὶ ἐπισπασαμένων αὐτὸν ταῖς ἡνίαις, 

συνέβη τὸν μὲν δίφρον συντριβῆναι, τὸ δὲ μειρά- 
κιον ἐμπλακὲν τοῖς ἱμᾶσιν ἑλκυσϑῆναι καὶ τελευ-- ιὖ 

4 τῆσαι. ἹἹππόλυτος μὲν οὖν διὰ σωφροσύνην τὸν 
βίον καταστρέψας παρὰ Τροιξηνίοις ἔτυχεν ἰσοϑέων 
τιμῶν, Θησεὺς δὲ μετὰ ταῦτα καταστασιασϑεὶς καὶ 
φυγὼν ἐκ τῆς πατρίδος ἐπὶ τῆς ξένης ἐτελεύτησεν. 
oí δ᾽ ᾿4“ϑηναῖοι μεταμεληϑέντες τά τε ὀστᾶ μετήνεγκαν 9 
καὶ τιμαῖς ἰσοϑέοις ἐτίμησαν αὐτόν, καὶ τέμενος 
ἄσυλον ἐποίησαν ἐν ταῖς ᾿4ϑήναις τὸ προσαγορευό- 
μενον ἀπ᾽ ἐκείνου Θησεῖον. 

63 Ἡμεῖς δ᾽ ἐπεὶ τὸν περὶ Θησέως λόγον ἀπο- 
δεδώκαμεν, ἐν μέρει διέξιμεν περί ve τῆς κατὰ τὴνβο] 
Ἑλένην ἁρπαγῆς καὶ τῆς μνηστείας Φερσεφόνης ὃς 
ὑπὸ Πειρίϑου᾽ αὗται γὰρ αἷ πράξεις συμπεπλεγμέ- 
ναι ταῖς Θησέως εἰσί. Πειρίθους γὰρ ὃ ἸΙξίονος, 

1 ἱερὸν ἱδρύσατο Ὁ 8 τοῦ om. CF 171 παρὰ] παρὰ 
τοῖς CF 84 περὶ vóv Ὁ ἀπεδώκαμεν D. 
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ἀποθανούσης αὐτοῦ τῆρ γυναικὸς ᾿Ιπποδαμείας καὶ 

καταλιπούσης υἱὸν Πολυποίτην, παρῆλϑεν εἰς τὰς 

᾿ϑήνας πρὸς Θησέα. καταλαβὼν δὲ τετελευτηκυῖαν 2 
τὴν γυναῖχα τοῦ Θησέως Φαίδραν ἔπεισεν αὐτὸν 

5 ἁρπάσαι τὴν “ήδας καὶ Διὸς “Ἑλένην, δεκαετῆ μὲν 
τὴν ἡλικίαν οὖσαν, εὐπρεπείᾳ δὲ πασῶν διαφέρουσαν. 
παραγενόμενοι δ᾽ εἰς “ακεδαίμονα μετὰ πλειόνων, 
καὶ καιρὸν εὔϑετον λαβόντες, ἥρπασαν τὴν “Ἑλένην 
κοινῇ καὶ ἀπήγαγον εἰς τὰς ᾿4ϑήναρς. ἔπειτα πρὸς 8 

10 ἀλλήλους ὁμολογίας ἔϑεντο διακληρώσασϑαι, καὶ 
τὸν μὲν λαχόντα γῆμαι τὴν Ἑλένην, τῷ δ᾽ ἑτέρῳ 
συμπρᾶξαι περὶ ἑτέρας γυναικός, ὑπομένοντα πάντα 
κίνδυνον. περὶ δὲ τούτων δόντες ἀλλήλοις ὕρκους 
ἔλαχον, καὶ συνέβη τῷ κλήρῳ λαχεῖν Θησέα. οὗτος 

15 μὲν οὖν κύριος κατέστη τῆς παρϑένου τὸν τρόπον 
τοῦτον τῶν δ᾽ ᾿4ϑηναίων ἀγανακτούντων ἐπὶ τῷ 
γεγονότι, φοβηϑεὶς ὁ Θησεὺς ὑπεξέθετο τὴν “Ἑλένην 
εἰς "ἀφιδναν, μίαν τῶν ᾿Αττικῶν πόλεων. παρα- 
κατέστησε δ᾽ αὐτῇ τὴν μητέρα Αἴϑραν καὶ τῶν 

:0 ἄλλων φίλων τοὺς ἀρίστους, φύλακας τῆς παρϑένου. 
Πειρίϑου δὲ κρίναντος μνηστεῦσαι Φερσεφόνην καὶ 4 
παρακαλοῦντος συναποδημῆσαι, τὸ μὲν πρῶτον ὃ 
Θησεὺς μετέπειϑεν ἀποτρέπων τῆς πράξεως αὐτὸν 
διὰ τὴν ἀσέβειαν' τοῦ δὲ Πειρέϑου βιαζομένου 

35 συνηναγκάσϑη διὰ τοὺς ὅρκους ὃ Θησεὺς μετασχεῖν 
τῆς πράξεως. καὶ πέρας καταβάντων αὐτῶν εἰς 
τοὺς καϑ’ ἄδου τόπους, συνέβη διὰ τὴν ἀσέβειαν 

6 οὖσαν Hertlein, ἔχουσαν libri 11 τῷ δ᾽ ἑτέρῳ 
Reiske, τὸν δ᾽ ἕτερον cod. 14 οὗτος] αὐτὸς Π 28 αὐτὸν 
ante ἀποτρέπων vulg. 27 x«9" ἀἄιδην D 

Drioponvs I. 82 
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ἀμφοτέρους δεθῆναι, xal Θησέα uiv ὕστερον δεὰ 
τὴν Ἡρακλέους χάριν ἀπολυϑῆναι, Πειρίϑουν ὃὲ 
διὰ τὴν ἀσέβειαν ἐν ἄδου διατελεῖν τιμωρίας αἰωνέου 
τυγχάνοντα' ἔνιοι δὲ τῶν μυϑογράφων φασὶν àu- 

δ φοτέρους μὴ τυχεῖν τοῦ νόστου. xa9' ὃν δὴ χρόνον 5 
λέγουσι τοὺς ἀδελφοὺς τῆς Ἑλένης Διοσκόρους 
στρατεύσαντας ἐπὶ τὴν ᾿ἀφιδναν καὶ τὴν πόλιν 
ἑλόντας ταύτην μὲν κατασκάψαι, τὴν δ᾽ Ἑλένην 
ἀπαγαγεῖν εἰς Μακεδαίμονα παρϑένον οὖσαν, καὶ 
μετ᾽ αὐτῆς δούλην τὴν μητέρα Θησέως Αἴϑραν. 10 

θά Ἡμεῖς δὲ περὶ τούτων ἀρκούντως εἰρηκότες τὰ 
περὶ τῶν ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας ἰστορήδομεν, ἀναλαβόντες 
τὰς ἐξ ἀρχῆς αἰτίας τοῦ πολέμου. Μάιος ὃ Θηβῶν 
βασιλεὺς γήμας ᾿Ιοκάστην τὴν Κρέοντος, καὶ χρόνον 
ἱκανὸν ἅπαις ὥν, ἐπηρώτησε τὸν ϑεὸν περὶ τέκνων 15 
γενέσεως. τῆς δὲ Πυϑίας δούσης χρησμὸν αὐτῷ 
μὴ συμφέρειν γενέσϑαι τέκνα (τὸν γὰρ ἐξ αὐτοῦ 
τεκνωϑέντα ᾿ παῖδα πατροκτόνον ἔδσεσϑαι καὶ πᾶσαν 
τὴν οἰκίαν πληρώσειν μεγάλων ἀτυχημάτων), ἐπιλα-808 
ϑόμενος τοῦ χρησμοῦ καὶ γεννήσας υἱόν, ἐξέϑηκε 30 

τὸ βρέφος διαπερονήδας αὐτοῦ τὰ σφυρὰ σιδήρῳ" 
4 δι’ ἣν αἰτίαν Οἰδέπους ὕστερον ὠνομάσϑη. οἱ δ᾽ 

οἰκέται λαβόντες τὸ παιδίον ἐκϑεῖναι μὲν οὐκ ἠϑέ- 
λησαν, ἐδωρήδσαντο δὲ τῇ Πολύβου γυναικί, οὐ 
δυναμένῃ γεννῆσαι παῖδας. μετὰ δὲ ταῦτα ἀνδρω- 35 
ϑέντος τοῦ παιδός, ὃ μὲν Λάιος ἔκρινεν ἐπερωτῆσαι 
τὸν ϑεὸν περὶ τοῦ βρέφους τοῦ ἐκτεϑέντος, ὃ δὲ 
Οἰδίπους μαϑὼν παρά τινος τὴν καϑ᾽ ἑαυτὸν ὑπο- 

ὅ μὴ del. Reiske 10 μετὰ ταύτης CF μητέρα om. D 
24 οὐ] μὴ CF.. 
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βολήν, ἐπεχείρησεν ἐπερωτῆσαι τὴν Πυϑίαν περὶ τῶν 

κατ᾽ ἀλήϑειαν γονέων. κατὰ δὲ τὴν Φωκίδα τούτων 
ἀλλήλοις ἀπαντησάντων, ὃ μὲν Adwg ὑπερηφάνως 
ἐκχωρεῖν τῆς ὁδοῦ προσέταττεν, ó δ᾽ Οἰδίπους ὀρ- 

5 γισϑεὶς ἀπέκτεινε τὸν Λάιον, ἀγνοῶν ὅτι πατὴρ ἦν 

αὐτοῦ. x«9' ὃν δὴ χρόνον μυϑολογοῦσι δφίγγα, 3 
δίμορφον ϑηρίον, παραγενομένην εἰς τὰς Θήβας 

αἴνιγμα προτιϑέναι τῷ δυναμένῳ λῦσαι, καὶ πολ- 
λοὺς ὑπ᾽ αὐτῆς δι’ ἀπορίαν ἀναιρεῖσϑαι. προτιϑε- 

10 μένου δὲ ἐπάϑλου φιλανθρώπου τῷ λύσαντι γαμεῖν 
τὴν ἸΙοκάστην καὶ βασιλεύειν τῶν Θηβῶν, ἄλλον 
μὲν μηδένα δύνασϑαι γνῶναι τὸ προτεϑειμένον, 

μόνον δὲ Οἰδίπουν λῦσαι τὸ αἴνιγμα. ἦν δὲ τὸ 
προτεϑὲν ὑπὸ τῆς δφιγγός, τί ἐστι τὸ αὐτὸ δίπουν, 

15 τρίπουν, τετράπουν. ἀπορουμένων δὲ τῶν ἄλλων 4 
ὁ Οἰδίπους ἀπεφήνατο ἄνϑρωπον εἶναι τὸ προβλη- 
ϑέν᾽ νήπιον μὲν γὰρ αὐτὸν ὑπάρχοντα τετράπουν 
εἶναι, αὐξήσαντα δὲ δίπουν, γηράσαντα δὲ τρίπουν, 
βακτηρίᾳ χρώμενον διὰ τὴν ἀσϑένειαν. ἐνταῦϑα 

80 τὴν μὲν σφίγγα κατὰ τὸν μυϑολογούμενον χρησμὸν 

ἑαυτὴν κατακρημνίσαι, τὸν δ᾽ Οἰδίπουν γήμαντα 

τὴν ἀγνοουμένην ὑφ᾽ ἑξαυτοῦ μητέρα γεννῆσαι δύο 

μὲν υἱοὺς Ἐτεοκλέα καὶ Πολυνείκην, δύο δὲ ϑυγα- 
τέρας ᾿Αἀντιγόνην καὶ ᾿Ισμήνην. τῶν δ᾽ υἱῶν ἀνδρω- 65 

35 ϑέντων, καὶ τῶν περὶ τὴν οἰκίαν ἀσεβημάτων yvo- 
σϑέντων, τὸν μὲν Οἰδίπουν ὑπὸ τῶν υἱῶν ἔνδον 
μένειν ἀναγκασϑῆναι διὰ τὴν αἰσχύνην, τοὺς δὲ 

10 ἐπάϑλου om.D 19 προτεϑειμένον — ἦν δὲ 
om. D 15 τρίπουν] καὶ add. vulg. 23 μὲν δύο D 
πολυνέκην CD (ut infra). 

82 
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νεανίσκους παραλαβόντας τὴν ἀρχὴν ὁμολογίας 9 ἐ- 

ὅϑαι πρὸς ἀλλήλους παρ᾽ ἐνιαυτὸν ἄρχειν. πρεσβυς-- 

τέρου δ᾽ ὄντος ᾿Ετεοκλέους, τοῦτον πρῶτον ἄρξαε. 
καὶ διελθόντος τοῦ χρόνου μὴ βούλεσϑαι παραδε-- 

9 δόναι τὴν βασιλείαν. τὸν δὲ Πολυνείκην κατὰ τὰς δ 

ὁμολογίας ἀπαιτεῖν τὴν ἀρχήν᾽ τοῦ δ᾽ ἀδελφοῦ μὴ 

ὑπακούοντος φυγεῖν εἰς "oyoc πρὸς Ἄδραστον τὸν 

βασιλέα. | xa9' ὃν δὴ χρόνον φασὶ Τυδέα τὸν 
Οἰνέως ἐν Καλυδῶνι τοὺς ἀνεψιοὺς ἀνελόντα ᾿4λκά- 

ϑουν xal “υχωπέα φυγεῖν ἐκ τῆς Αἰτωλίας εἰς 09 
3 2ργος. Ἄδραστον δ᾽ ἀμφοτέρους ὑποδεξάμενον φιλο- ι; 
φρόνως κατά τι λόγιον συνοικίσαι τὰς θυγατέρας 

αὐτοῖς, Aoysíav μὲν Πολυνείκει, Ζηιπύλην δὲ Τυδεῖ. 
εὐδοκιμούντων δὲ τῶν νεανίσκων καὶ μεγάλης ἀπο- 
δοχῆς ὑπὸ τοῦ βασιλέως τυγχανόντων, φαδὶ τὸν χ5 
Αδραστον χαριζόμενον αὐτοῖς ἐπαγγείλασϑαι κατά- 

4 ἕειν ἀμφοτέρους εἰς τὰς πατρίδας. κρίναντος δ᾽ αὐτοῦ 
πρῶτον καταγαγεῖν τὸν Πολυνείκην, ἄγγελον εἰς 

τὰς Θήβας ἀποστεῖλαι Τυδέα πρὸς ᾿Ετεοκλέα περὶ 
τῆς καϑόδου. ἐνταῦϑά φασι τὸν μὲν Τυδέα ἐνε- 90 
δρευϑέντα κατὰ τὴν δδὸν ὑπὸ ᾿Ετεοκλέους πεντή- 
κοντὰ ἀνδράσιν ἅπαντας ἀνελεῖν καὶ παραδόξως εἰς 

τὸ "4oyog διασωϑῆναι, τὸν δ᾽ "Ἄδραστον πυϑόμενον 

τὰ συμβάντα παρασκευάδασϑαι τὰ πρὸς τὴν στρα- 
τείαν, πείσαντα μετασχεῖν τοῦ πολέμου Καπανέα τε »s 

καὶ ᾿ἹΙππομέδοντα καὶ Παρϑενοπαῖον τὸν ᾿“ταλάντης 
τῆς Σχοινέως. τοὺς ὃὲ περὶ τὸν Πολυνείκην ἔκπι- Cx 

1 ὁμολογίας post ἀλλήλους D 11 φιλοφρόνως ὑποδ. 
vulg. 16 ὑπὸ E, ἀπὸ D, παρὰ CF 16 κατάγειν D 
18 noe D eig τὰς O. om. II (92 ἄνδρας (om. ἅπαν- 
τας 
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βαλέσϑαι zxsíOtwv ᾿Δἀμφιάραον τὸν μάντιν συστρα- 
τεύειν αὐτοῖς ἐπὶ τὰς Θήβας" τοῦ δὲ προγινώσκοντος 

ὡς ἀπολεῖται συστρατεύσας αὐτοῖς, καὶ διὰ τοῦτο 
μὴ συγχωροῦντος, Πολυνείκην φασὶ τὸν χρυσοῦν 

5 ὅρμον, ὃν ᾿ἀφροδίτην μυϑολογοῦσιν “Δρμονίᾳ δω- 
ρήσασϑαι. δοῦναι τῇ γυναικὶ τῇ ᾿ἀμφιαράου, ὕπως 
τὸν ἄνδρα πείσῃ συμμαχῆσαι. -x«9" ὃν δὴ χρόνον 
᾿“μφιαράου πρὸς “ἥἄδραστον PES ποι περὶ τῆς 
βασιλείας, ὁμολογίας ϑέσϑαι πρὸς ἀλλήλους, καϑ' 

10 ὃς ἐπέτρεπον κρῖναι περὶ τῶν ἀμφισβητουμένων 

᾿Εριφύλην, γυναῖχᾳ μὲν οὖσαν ᾿Αμφιαράου, ἀδελ- 
φὴν δ᾽ 4ógácorov. τῆς δὲ τὸ νίκημα περυιϑείσης 
᾿Αδράστῳ καὶ περὶ τῆς ἐπὶ Θήβας στρατείας ἀπο- 

φηναμένης δεῖν στρατεύειν, ὃ μὲν ᾿ἀμφιάραος δόξας 
15 ὑπὸ τῆς γυναικὸς προδεδόσϑαι συστρατεύσειν μὲν 

ὡμολόγησεν, ἐντολὰς δὲ ἔδωκεν ᾿Δλκμαίωνι τῷ υἱῷ 
ids viv ἑαυτοῦ τελευτὴν ἀνελεῖν τὴν ᾿Εριφύλην. 

οὗτος μὲν οὖν ὕστερον κατὰ τὰς τοῦ πατρὸς ἐντολὰς 

ἀνεῖλε τὴν μητέρα, καὶ διὰ τὴν συνείδησιν τοῦ 

0) μύσους εἰς μανίαν περιέστη" οἱ δὲ περὶ τὸν "4δρα- 

. ὅτον καὶ Πολυνείκην καὶ Τυδέα προσλαβόμενοι 
τέτταρας ἡγεμόνας, ᾿ἀμφιάραόν vs καὶ Καπανέα καὶ 

ἹΙππομέδοντα, ἔτι δὲ Παρϑενοπαῖον τὸν ᾿Δταλάντης 
τῆς Σχοινέως, ἐστράτευσαν ἐπὶ τὰς Θήβας, ἔχοντες 

86 δύναμιν ἀξιόλογον. μετὰ δὲ ταῦτα ᾿Ετεοκλῆς μὲν 
καὶ Πολυνείκης ἀλλήλους ἀνεῖλον, Καπανεὺς δὲ 

8 og] διὰ τῆς μαντικῆς ὡς vulg. διὰ τούτον D 
6 Ἀφροδίτην] ᾿Αϑηνᾶν II 6 τῇ] ro? C, om. F 9 βασι- 
λείας] στρατείας Cobet 1 συστρατεῦσαι codices i τὴν 
Ἔρ. ἀνελεῖν vulg. 29 ve καὶ D, καὶ C, om. cet. 

ed 

oo 
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βιαξόμενος xol διὰ κλίμακος ἀναβαίνων ἐπὶ τὸ 
τεῖχος ἐτελεύτησεν, ᾿Αμφιάραος δὲ χανούδσης τῆς γῆής 
ἐμπεσὼν εἰς τὸ χάσμα μετὰ τοῦ ἅρματος ἄφαντος 310 

9 ἐγένετο. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἡγεμόνων ἀπολο-- 
μένων πλὴν ᾿“δράστου, καὶ πολλῶν στρατιωτῶν 5 
πεσόντων, οἱ μὲν Θηβαῖοι τὴν ἀναίρεσιν τῶν νεκρῶν 
οὐ συνεχώρησαν, ὃ δ᾽ "άδραστος καταλιπὼν ἀτάφους 
τοὺς τετελευτηκότας ἐπανῆλϑεν εἰς "oyog. ἀτάφων 

ὃὲ μενόντων τῶν ὑπὸ τὴν Καδμείαν πεπτωκότων 
σωμάτων, καὶ μηδενὸς τολμῶντος ϑάπτειν, ᾿᾽4ϑη- 1 
ναῖον διαφέροντες τῶν ἄλλων χρηστότητι πάντας 
τοὺς ὑπὸ τὴν Καδμείαν πεπτωκότας ἔϑαψαν. à 

66 Οἱ μὲν οὖν ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας τοιοῦτον τὸ πέρας 
ἔσχον. οἵ δὲ τούτων παῖδες, ἐπίγονοι δ᾽ ὀνομα- 

σϑέντες, τὸν τῶν πατέρων ϑάνατον ἐπεξιόντες 15 
ἔγνωσαν στρατεύειν κοινῇ ἐπὶ τὰς Θήβας, λαβόντες 
χρησμὸν παρ᾽ ᾿Ἵπόλλωνος πολεμεῖν τὴν προειρη- 
μένην πόλιν στρατηγὸν ἔχοντας ᾿Δλκμαίωνα τὸν 

2 ᾿Δμφιαράου. ὃ δ᾽ ᾿Δλκμαίων αἱρεϑεὶς ὑπ’ αὐτῶν 
στρατηγὸς ἐπηρώτησε τὸν ϑεὸν περὶ τῆς ἐπὶ τὰς 30 
Θήβας στρατείας καὶ περὶ τῆς ᾿Εριφύλης τῆς μητρὸς 

8 κολάσεως. τοῦ δ᾽ ᾿ἀπόλλωνος χρήσαντος ἀμφότερα 
τὰ προειρημένα πρᾶξαι διὰ τὸ μὴ μόνον τὸν χρυσοῦν 
ὅρμον δέξασϑαι κατὰ τῆς ἀπωλείας τοῦ πατρός, 

ἀλλὰ καὶ πέπλον λαβεῖν αὐτὴν κατὰ τῆς τοῦ υἱοῦ 38 

τελευτῆς᾽ ᾿Δφροδίτης γάρ. ὥς φασι, τὸ παλαιὸν 

1 ἐπὶ τὸ τεῖχος ἀναβαίνων vulg. 6 καταπεσύν- 
vov II ἀπολιπὼν II 18 τοιοῦτον] τῆς στρατείας 
add. CF 140 om. δ΄ 16 λαβόντες] δὲ add. D; ἔλα- 
βον δὲ II. 
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δωρηδαμένης “Δρμονίᾳ τῇ Κάδμου τόν vs ὅρμον 
καὶ πέπλον, ἀμφότερα ταῦτα προσδέξασϑαν τὴν 
᾿Εριφύλην, τὸν μὲν Oguov παρὰ Πολυνείκους λα- 
βοῦσαν, τὸν δὲ πέπλον παρὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ Πολυ- 

5 νείκους Θερσάνδρου, ὑνῶς πείσῃ τὸν υἱὸν στρατεύειν 

᾿ én] τὰς Θήβας" ὁ δ᾽ οὖν ᾿ἀλκμαίων οὐ μόνον ἀϑροί- 
σας ἐξ Ἄργους στρατιώτας, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν πλησίον 

πόλεων, ἀξιολόγῳ δυνάμει ἐστράτευσεν ἐπὶ τὰς Θή- 

βας. ἀντιταχϑέντων δὲ τῶν Θηβαίων ἐγένετο μάχη 
10 καρτερά, xa9' ἣν ἐνίκησαν οἱ περὶ τὸν ᾿ἀλκμαίωνα" 

oí δὲ Θηβαῖοι λειφϑέντες τῇ μάχῃ καὶ πολλοὺς τῶν 
πολιτῶν ἀποβαλόντες συνετρίβησαν ταῖς ἐλπίσιν. 
οὐκ ὄντες δ᾽ ἀξιόμαχοι σύμβουλον ἔλαβον Τειρεσίαν 
τὸν μάντιν, ὃς ἐκέλευσε φυγεῖν ἐκ τῆς πόλεως" 

16 μόνως γὰρ οὕτω σωϑήσεσϑαι. οἵ μὲν οὖν Καδμεῖοι 
κατὰ τὴν τοῦ μάντεως ὑποϑήκην ἐξέλιπον τὴν πόλιν, 
καὶ νυκτὸς συνέφυγον εἴς τι χωρίον τῆς Βοιωτίας 

3110vouatóusvov Τιλφωσσαῖον. ἔπευϑ'᾽ οἱ μὲν ἐπίγονοι 
τὴν πόλιν ἑλόντες διήρπασαν, καὶ τῆς Τειρεσίου 

30 ϑυγατρὸς Ζάφνης ἐγκρατεῖς γενόμενοι ταύτην ἀν- 

ἔϑεσαν εἰς “ΖΙελφοὺς κατά τινα εὐχὴν ἀκροϑίνιον 

τῷ ϑεῷ. αὕτη δὲ τὴν μαντικὴν οὐχ ἧττον τοῦ 
πατρὸς εἰδυῖα, πολὺ μᾶλλον ἐν τοῖς ΖΙελφοῖς δια- 

τρίψασα τὴν τέχνην ἐπηύξησε' φύσει δὲ ϑαυμαστῇ 
35 καχορηγημένη χρησμοὺς ἔγραψε παντοδαπούς, διαφό- 

ρους ταῖς κατασκευαῖρ᾽ παρ᾽ ἧς φασι καὶ τὸν ποιη- 

7 πλησίων vul 13 ἔλαβον] τῇ μάχῃ add. D 17 
συνέφυγον] οὔσης ΠΕΡ D 18 Τιλφωσαῖον C, Τιλφω-- 
σόν F 19 λόντες om. D 30 ταύτην E, ταύτην μὲν cet. 
92 τοῦ πατρὸς οὐκ ἧττον CF 28 διατρίψασα om. D 
25 ronouovg] xol γρησμοὺς D. 
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τὴν Ὅμηρον πολλὰ τῶν ἐπῶν δφετερισάμενον 2co- 
σμῆσαι τὴν ἰδίαν ποίησιν. ἐνθεαξούσης δ᾽ αὐτῆς 
πολλάχις καὶ χρησμοὺς ἀποφαινομένης, φασὶν ἐἔσε- 
κληϑῆναι Σίβυλλαν" τὸ γὰρ ἐνθεάξειν κατὰ γλῶτταν 

61 ὑπάρχειν σιβυλλαίνειν. οἵ δ᾽ ἐπίγονοι τὴν στρατεέαν 5 
ἐπιφανῆ πεποιημένοι μετὰ πολλῶν λαφύρων &v- 
ἐκαμψαν εἰς τὰς πατρίδας. τῶν δὲ Καδμείων τῶν 

συμφυγόντων εἰς τὸ Τιλφωσσαῖον Τειρεσίας μὲν 
ἐτελεύτησεν, ὃν ϑάψαντες λαμπρῶς οἱ Καδμεῖοει 
τιμαῖς ἰσοϑέοις ἐτίμησαν' αὐτοὶ δὲ μεταναστάντες 10 
ἐκ τῆς πόλεως ᾿ἐπὶ ΖΙωριεῖς ἐστράτευσαν. καὶ μάχῃ 
νικήσαντες τοὺς ἐγχωρίους ἐκείνους μὲν ἐξέβαλον 

ἐκ τῶν πατρίδων, αὐτοὶ δ᾽ ἐπί τινας χρόνους κατ- 
οἰκήσαντες, ol μὲν ἐν αὐτῇ κατέμειναν, ol δ᾽ ἐπαν- 
ἤλθον εἰς τὰς Θήβας, Κρέοντος τοῦ Μενοικέως 15 

βασιλεύοντος. οἱ δ᾽ ἐκ τῶν πατρίδων ἐξελαϑέντες 

ὕστερόν τισι χρόνοις κατῆλθον εἰς τὴν ΖΙωρίδα καὶ 
κατῴκησαν ἐν ᾿Ερινεῷ καὶ Κυτινίῳ καὶ Bow). 

2 Πρὸ δὲ τούτων τῶν χρόνων Βοιωτὸς ὁ ἴάρνης 
καὶ Ποσειδῶνος καταντήσας εἰς τὴν τότε μὲν Αἰολίδα, 30 
νῦν δὲ Θετταλίαν καλουμένην, τοὺς us0' ἑαυτοῦ 
Βοιωτοὺς ὠνόμαδε. περὶ δὲ τῶν Αἰολέων τούτων 
ἀναγκαῖον προδαναδραμόντας τοῖς χρόνοις τὰ κατὰ 

8 μέρος ἐκθέσθαι. ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν χρόνοις τῶν 
«Αἰόλου τοῦ Ἕλληνος τοῦ Ζευκαλίωνος υἱῶν οἱ μὲν 36 

ἄλλοι κατῴκησαν ἐν τοῖς προειρημένοις τόποις, Μί- 
μας δὲ μείνας ἐβασίλευσε τῆς Αἰολίδος. Μίμαντος 

ὅ ὑπάρχει D σιβύλλαν εἶναι C, σιβυλλεῶν Wess. 
8 τιλφώσσιον Ὁ 14 ἐν αὐτῇ) ἐνταῦϑα Hertlein 16 Θή- 
Bec] Αϑήνας Ὁ 18 foie. D, Βοιωτοῖς C, Εὐβοίᾳ F. 
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óà 'Ixxóvgo γενόμενος ἐκ Μελανίππης ἐτέχνωσεν 

AióAov: τούτου δ᾽ ἤάρνη γενομένη ϑυγάτηρ Βοιωτὸν 
ἐκ Ποσειδῶνος ἐγέννησεν. Αἰόλος δ᾽ ἀπιστῶν εἰ 
Ποσειδῶνι ἐμίγη καὶ τῇ φϑορᾷ μεμφόμενος, παρ- 

312 ἔδωκε τὴν "4ovqv Μεταποντίῳ ξένῳ κατὰ τύχην 
6 παρεπιδημοῦντι, προστάξας ἀπάγειν εἰς ἹΜεταπόν- 

τιον. τούτου δὲ πράξαντος τὸ προσταχθέν, ἡ ἄρνη 
τρεφομένη ἐν Μεταποντίῳ ἐγέννησεν Αἰόλον καὶ 

Βοιωτόν, o); ὁ Metazóvtioc, ὅἅπαις ὥν, κατά τινα 

10 χρησμὸν υἱοποιήσατο. οὗτοι δ᾽ ἀνδρωϑέντες, στά- 
650g γενομένης ἐν τῷ Μεταποντίῳ, βίᾳ κατέσχον 
τὴν βασιλείαν. ὕστερον δὲ τῆς ἄρνης διενεχϑείσης 
πρὸς “ὐτολύτην τὴν γυναῖχα τοῦ (Μεταποντίου, 

βοηϑοῦντες τῇ μητρὶ τὴν Αὐτολύτην ἀνεῖλον. δεινῶς 
15 δὲ φέροντος τοῦ Μεταποντίου τὸ συμβεβηκός, πλοῖα 

παρασκευασάμενοι καὶ τὴν ᾿ἄρνην ἀναλαβόντες ἐξ- 

ἐπλευσαν μετὰ πολλῶν φίλων. Αἰόλος μὲν οὖν τὰς 6 
ἐν τῷ Τυρρηνικῷ πελάγει καλουμένας ἀπ᾽ αὐτοῦ 
νήσους Αἰολέδας κατέσχε, καὶ πόλιν ἔκτισε τὴν ὀνο- 

20 μαξζομένην [ἀπ᾿ αὐτοῦ] Διπάραν᾽" Βοιωτὸς δὲ πλεύσας 
πρὸς “ἰόλον τὸν τῆς Ἄρνης πατέρα, καὶ τεκνωϑεὶς 

ox αὐτοῦ, παρέλαβε τῆς Αἰολίδος τὴν βασιλείαν" 
καὶ τὴν μὲν χώραν ἀπὸ τῆς μητρὸς "άρνην, τοὺς 

ὃὲ λαοὺς ἀφ’ ἑαυτοῦ Βοιωτοὺς ὠνόμασε. Βοιωτοῦ 7 

85 08 "Ivovoc γενόμενος ἐτέκνωσεν υἱοὺς τέτταρας, 

2 ϑυγάτηρ γενομένη vulg. Βοιωτὸν ἐκ Ποσειδῶνος 
ἐγέννησεν] Ποσειδῶνι μιγεῖσα ἔγκυος ἐγένετο (Αἴολος — 
ἐμίγη om.) A 3 εἰ] εἰ τῷ vulg. 6 ἀπαγαγεῖν 11 10 υἱοὺς 
ἐποιήσατο D 14 βοηθοῦντες — 16 συμβεβηκὸς om. D 
19 Αἰολέδας νήσους vulg. 20 ἀπ᾽ αὐτοῦ del. Eich., ὑπ᾽ 
αὐτοῦ Wess. (cf. V 7, 6) 322 ὑπ᾽ αὐτοῦ om. Il. 

ex 
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'InxáAxutov καὶ ᾿Ηλεκτρύωνα, ἔτι δ᾽ AoyíAvxov "καὶ 
᾿Δλεγήνορα. τούτων δ᾽ ἱἹππάλκιμος μὲν ἐγέννησε 
Πηνέλεων, ᾿λεχτρύων δὲ Μήιτον, Aàisyávoo δὲ 
KAovtov, ᾿ἀρχίλυκος δὲ Προϑοήνορα καὶ ᾿ἀρκεσίλαον 
τοὺς ἐπὶ Τροίαν στρατευσαμένους ἡγεμόνας τῶν ὅ 

ἁπάντων Βοιωτῶν. 

Τούτων δ᾽ ἡμῖν διευχρινημένων, πειρασόμεϑα 
διελθεῖν περὶ Σαλμωνέως καὶ Τυροῦς καὶ τῶν ἀπο- 
γόνων ξἕως Νέστορος τοῦ στρατεύσαντος ἐπὶ Τροίαν. 

Σαλμωνεὺς γὰρ ἦν υἱὸς Αἰόλου τοῦ Ἕλληνος τοῦ 1 

Δευκαλίωνος" οὗτος δ᾽ ἐκ τῆς Δἰολέδος δρμηϑεὶς 
μετὰ πλειόνων Αἰολέων ᾧκιδσε τῆς λείας παρὰ τὸν 
᾿Δλφειὸν ποταμὸν πόλιν καὶ ἐκάλεσεν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ 
Σαλμωνίαν. γήμας δ᾽ ᾿Δλκιδίκην τὴν ᾿4λέου ἐγέν- 
νησε ϑυγατέρα τὴν προδαγορευϑεῖσαν Τυρώ, κάλλει 15 

διαφέρουσαν. τῆς δὲ γυναικὸς ᾿4λκιδύκης ἀποθανού- 
θης ἐπέγημε τὴν ὀνομαζομένην Σιδηρώ᾽ αὕτη δὲ 
χαλεπῶς διετέϑη πρὸς τὴν Τυρώ, ὡς ἂν μητρυιαά. 818 
μετὰ δὲ ταῦτα Σαλμωνεύς, ὑβριστὴς ὧν καὶ ἀσεβής, 
ὑπὸ μὲν τῶν ὑποτεταγμένων ἐμισήϑη, ὑπὸ δὲ zig? 
διὰ τὴν ἀσέβειαν ἐκεραυνώϑη. τῇ δὲ Τυροῖ, παρ- 
ϑένῳ κατ᾽ ἐκείνους τοὺς χρόνους οὔσῃ, Ποσειδῶν 

μιγεὶς παῖδας ἐγέννησε Πελίαν καὶ Νηλέα. ἡ δὲ 
Τυρὼ συνοικήσδαδα Κρηϑεῖ ἐτέκνωσεν ᾿“μυϑάονα 
καὶ Φέρητα καὶ Αἴδσονα. Κρηϑέως δὲ τελευτήσαν- 36 
τος ἐστασίασαν περὶ τῆς βασιλείας Πελίας τε καὶ 

1 Ἱππόδαμον D 2 Ἱππόδαμος 4 προϑικήνορα (er. o) D 
9 ἐπὶ] ἐπὶ τὴν vulg. [10 γὰρ om. vulg. [11 à'om.D 
19 ᾧκησε vulg. 18 πόλιν καὶ ἐκάλεσεν Evevue crit. 1867 
p. 290, καὶ πόλιν ἔκτισεν libri 14 ἀλμωνίαν D 17 σιδη- 
ec (er. v») D, σιδηροῦν C, ἀδηρᾶ F 28 παῖδας om. Il. 
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Ννηλεύς" τούτων δὲ Πελίας μὲν Ἰωλκοῦ καὶ τῶν 
σλησίον χωρίων ἐβασίλευσε, Νηλεὺς δὲ παραλαβὼν 
Μελάμποδα καὶ Βίαντα τοὺς ᾿Δἀμυϑάονος καὶ ᾿4γλαΐας΄. 

υἱοὺς καί τινας ἄλλους τῶν ᾿4χαιῶν [καὶ] Φϑιωτῶν 

5 καὶ τῶν Αἰολέων ἐστράτευσεν εἰς Πελοπόννησον. 
καὶ Μελάμπους μὲν μάντις ὧν τὰς ᾿Αργείας γυναῖκας 

μανείσας διὰ τὴν Ζιονύδου μῆνιν ἐθεράπευδεν, 
ἀντὶ δὲ ταύτης τῆς εὐεργεσίας χάριν ἔλαβε παρὰ 
τοῦ βασιλέως τῶν Aoysíov ᾿ἀναξαγόρου τοῦ Μεγα- 

10 πένϑους τὰ δύο μέρη τῆς βασιλείας᾽ κατοικήσας δ᾽ 

ἐν "Aoysu κοινὴν ἐποιήσατο τὴν βασιλείαν Βίαντι 

τῷ ἀδελφῷ. γήμας δὲ ̓ Ιφιάνειραν τὴν Μεγαπένϑους 

ἐτέκνωσεν ᾿Αντιφάτην καὶ ΜΜαντώ, ἔτι δὲ Βίαντα καὶ 
Ilgovóqv: ᾿Αντιφάτου δὲ καὶ Ζευξίππης τῆς Ἵππο- 

15 κόωντος Οἰκλῆς καὶ ᾿Δἀμφάλκης ὑπῆρξαν, Οἰκλέους 
0$ xol Ὑπερμνήστρας τῆς Θεσπίου Ἰφιάνειρα καὶ 
Πολύβοια καὶ ᾿Αἀμφιάραος ἐγένοντο. Μελάμπους 
μὲν οὖν καὶ Βίας καὶ οἱ ἀπ᾽’ ἐκείνων οὕτω τῆς ἐν 
"Aoyev βασιλείας μετέσχον, Νηλεὺς δὲ μετὰ τῶν 

20 σδυναχκολουϑησάντων παραγενόμενος εἰς Μεσσήνην 

πόλιν ἔκτισε Πύλον, δόντων αὐτῷ τῶν ἐγχωρίων. 
ταύτης δὲ βασιλεύων καὶ γήμας Χλῶριν τὴν 4u- 
φίονος τοῦ Θηβαίου, παῖδας ἐγέννησε δώδεκα, ὧν 

- ἦν πρεσβύτατος μὲν Περικλύμενος, νεώτατος δὲ 
35 Νέστωρ ὃ ἐπὶ Τροίαν στρατεύσας. 

Περὶ μὲν οὖν τῶν Νέστορος προγόνων ἀρκε- 

2 πλησίον χωρῶν CF, πλησιοχώρων E Νηλεὺς δὲ 
παραλαβὼν scripsi. παραλαβὼν δὲ Νηλεὺς À, παραλαβὼν δὲ 
ceteri 8. .4γλαίηῆς CD 4 καὶ del. Hertlein 6 Aerefos] 
iy Ἄργει II— 18. Βίαντα] Ἄβαντα Palmer — 15 ἐοκλῆς κα 
ἀμαλκῆς D ἰἱοκλέους D 16 Θεστίου Palmer. 

4 

9» 
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σϑησόμεϑα τοῖς ῥηϑεῖσι, στοχαξόμενοι τῆς συμ- 

69 μετρέας, περὶ δὲ [τῶν] “απιϑῶν καὶ Κενταύρων 
ἐν μέρει διέξιμεν. ᾿Θκεανοῦ καὶ Τηϑύος κατὰ τοὺς 
μύϑους παῖδες ἐγένοντο πλείους ποταμῶν ἐπώνυμοι, 

ἐν οἷς καὶ Πηνειός, ἀφ᾽ οὗ συνέβη τὸν ἐν Θετπαλ έᾳ 81: 
Πηνειὸν ὀνομασϑῆναι. οὗτος δὲ μιγεὶς νύμφῃ τῇ 5 
προσαγορευομένῃ Κρεούσῃ παῖδας ἐγέννησεν Ὕψέα 
καὶ Στίλβην, ἧ μιγεὶς ᾿Απόλλων “απέϑην καὶ Κέν- 

9 ταυρον ἐγέννησε. καὶ τούτων “απίϑης μὲν κατοικῶν 
περὶ τὸν Πηνειὸν ποταμὸν ἐβασίλευσε τῶν τόπων 1 
τούτων, γήμας δὲ Ὀρσινόμην τὴν Εὐρυνόμου ἐγέν- 
νησεν υἱοὺς δύο, Φόρβαντα καὶ Περίφαντα. οὗτοι 
μὲν οὖν ἐνταῦϑα ἐβασίλευσαν, οἱ δὲ σύμπαντες 
λαοὶ ἀπὸ “απέϑου “απέίϑαι προσηγορεύϑηδαν. τῶν 
δ᾽ υἱῶν τῶν Μαπέθου Φόρβας μὲν εἰς λενον παρ-- 15 

ἤλϑεν, ἐξ ἧς μεταπεμψάμενος αὐτὸν ᾿Δλέκτωρ ὃ τῆς 
᾿Ηλείας βασιλεὺς βοηϑόν, φοβούμενος τὴν Πέλοπος 

8 δυναστείαν, τῆς ἐν Ἤλιδι βασιλείας μετέδωκεν" ἐκ 
δὲ Φόρβαντος ὑπῆρξαν υἱοὶ δύο, Αἰγεὺς καὶ "Ἄκτωρ, 
οὗ τὴν ᾿Ηλείων βασιλείαν παραλαβόντες. ὃ δ᾽ ἕτερος 30 
τῶν “απίϑου παίδων Περίφας γήμας ᾿Αστυάγυιαν 
τὴν Ὑψέως ἐγέννησεν ὀκτὼ παῖδας, ὧν ἦν πρεσβύ- 
τατος ᾿Αἀντίων, ὃς μιγεὶς Περιμήλᾳ τῇ ᾿Δἀμυϑάονος 
ἐγέννησεν '"I&(ova. οὗτος δ᾽, ὥς φασιν, ὑποσχόμενος 
ἔδνα πολλὰ δώσειν "'Hiovst ἔγημε τὴν 'Hiovícog 35 

4 ϑυγατέρα Δίαν, ἐξ ἧς ἐγέννησε Πειρύϑουν. ἔπειϑ᾽ 
ὁ μὲν Ἰξίων οὐκ ἀπέδωκε τὰ ἕδνα τῇ γυναικί, ὁ 

2 τῶν om. DM 1] εὐρυνόην τὴν ἀρσινόονυ D 1 
δ᾽ υἱῶν) υἱῶν δὲ vulg. 21 ᾿ἀστυάγειαν OF 98 Ἡσιονεῖ 
codices (ut infra), Ζηιονεῖ Cobet 26 δεῖαν D 27 τῇ 



IV 69. 70. 509 

δ᾽ ᾿Ηϊονεὺς τὰς ἵππους ἀντὶ τούτων ἠνεχύρασεν. 

ὁ δ᾽ Ἰξίων τὸν ᾿Ηϊονέα μετεπέμψατο ἐπαγγελλόμενος 
πάντα ὑπακούσεσθαι, καὶ τὸν ᾿ΗΙονέα παραγενόμενον 
ἔβαλεν εἰς βόϑρον πυρὸς μεστόν. διὰ δὲ τὸ μέγεϑος 

5 τῆς παρανομίας μηδένα βούλεσθαι καϑᾶραι τὸν 
φόνον. τέλος δ᾽ ὑπὸ τοῦ Ζιὸς κατὰ τοὺς μύϑους 

ἁγνισϑείς, ἠράσϑη μὲν τῆς Ἥρας καὶ κατετόλμησεν 
ὑπὲρ συνουσίας λόγους ποιεῖσϑαι. ἔπειτα τὸν μὲν 6 

Za εἴδωλον ποιήδαντα τῆς Ἥρας νεφέλην ἐξαπο- 

10 στεῖλαι, τὸν δὲ Ἰξίονα τῇ νεφέλῃ μιγέντα γεννῆσαι 
τοὺς ὀνομαξομένους Κενταύρους ἀνϑρωποφυεῖς. 
τέλος δὲ μυϑολογοῦσι τὸν Ἰξίονα διὰ τὸ μέγεϑος 

τῶν ἡμαρτημένων ὑπὸ zig εἰς τροχὸν ἐνδεϑῆναι, 

καὶ τελευτήσαντα τὴν τιμωρίαν ἔχειν αἰώνιον. τοὺς 10 
i15 δὲ Κενταύρους τινὲς μέν φασιν ἐν τῷ Πηλίῳ τρα- 

φῆναι ὑπὸ Νυμφῶν, ἀνδρωθέντας δὲ καὶ μιγένταρ 
ἵπποις ϑηλείαις γεννῆσαι τοὺς ὀνομαξομένους διφυεῖς 
᾿πποκενταύρους᾽ τινὲς δὲ λέγουσι τοὺς ἐκ Νιεφέλης 
καὶ ᾿Ιξίονος γεννηϑέντας Κενταύρους πρώτους (z- 

20 πεύειν͵ ἐπιχειρήσαντας ᾿ἱπποκενταύρους ὠνομάσϑαι 
καὶ εἰς πλάσμα μύϑου καταταχϑῆναι ὡς διφυεῖς 

ὄντας. φασὶ δὲ τούτους ὡς συγγενεῖς ὑπάρχοντας 2 

ἀπαιτῆσαι τὸν Πειρέϑουν τὸ μέρος τῆς πατρῴας 
315 ἀρχῆς᾽ οὐκ ἀποδιδόντος δὲ τοῦ Πειρίθου πόλεμον 
εὉ ἐξενεγκεῖν πρὸς αὐτόν vs καὶ τοὺς Μαπίϑαρ. ὕστε- 

gov δὲ διαλυϑέντων αὐτῶν Πειρίϑους μὲν γήμας 
ἹΙπποδάμειαν τὴν Βούτου, καὶ καλέσαντος sig τοὺς 

eo 

γυναικὶ del. Cobet 2 ἐπαγγελλόμενος πάντα om. D. 8 ἐπα- 
 *wovoscOn,. D 5 βούλεσθαι! δύνασθαι C. 21 καταχϑῆναι TI 
41 τὴν] vo? vulg. Βούτου Palmer, βύστου codices. 



510 DIODORI SICULI 

γάμους τόν τε Θησέα καὶ τοὺς Κενταύρους. φασὶ 

μεϑυσϑέντας ἐπιβαλέσϑαι ταῖς κεκλημέναις γυναιξὶ 

καὶ βίᾳ μίσγεσϑαι, διὰ δὲ τὴν παρανομίαν τόν τε 
Θησέα καὶ τοὺς “απέϑας παροξυνϑέντας οὖκ ὁλέ- 
γους μὲν ἀνελεῖν, τοὺς δὲ λοιποὺς ἐκβαλεῖν ἐκ τῆς " 

4 πόλεως. διὰ δὲ ταύτην τὴν αἰτίαν τῶν Κενταύρων 
πανδημεὶ στρατευσάντων ἐπὶ τοὺς “απίϑας καὶ πολ- 
λοὺς ἀνελόντων, τοὺς ὑπολειφϑέντας φυγεῖν εἰς 
Φολόην τῆς ᾿ἀρκαδίας, τέλος δ᾽ εἰς Μαλέαν ἐκπε- 

σόντας ἐνταῦϑα κατοικῆσαι. τοὺς δὲ Κενταύρους υ 

μετεωρισϑέντας τοῖς προτερήμασι, καὶ δρμωμένους 

éx τῆς Φολόης, λήξεσϑαι τοὺς παριόντας τῶν 'EA- 
λήνων καὶ πολλοὺς τῶν περιοίκων ἀναιρεῖν. 

τε Τούτων δ᾽ ἡμῖν διευχρινημένων πειρασόμεϑα 

διελϑεῖν περὶ ᾿4“δκληπιοῦ καὶ τῶν ἀπογόνων αὐτοῦ. 5 
μυϑολογοῦσι τοίνυν ᾿Ασκληπιὸν ᾿Απόλλωνος υἱὸν 
ὑπάρχειν καὶ Κορωνίδος, φύσει δὲ καὶ ἀγχινοίᾳ 
διενεγκόντα ξηλῶσαι τὴν ἰατρικὴν ἐπιστήμην, καὶ 

πολλὰ τῶν συντεινόντων πρὸς ὑγίειαν ἀνθρώπων 

ἐξευρεῖν. ἐπὶ τοσοῦτο δὲ προβῆναι τῇ δόξῃ ὥστε Ὁ 
πολλοὺς τῶν ἀπεγνωσμένων ἀρρώστων παραδόξως 
ϑεραπεύειν, καὶ διὰ τοῦτο πολλοὺς δοκεῖν τῶν τε- 

2 τελευτηκότων ποιεῖν πάλιν ξῶντας. διὸ καὶ τὸν 

μὲν “Ἧ4ιδην μυϑολογοῦσιν ἐγκαλοῦντα τῷ ᾿Δσκληπιῷ 
κατηγορίαν αὐτοῦ ποιήδσασϑαι πρὸς τὸν zlíx ὡς τῆς 35 

ἐπαρχίας αὐτοῦ ταπεινουμένης᾽ ἐλάττους γὰρ ἀεὶ 

γίνεσϑαι τοὺς τετελευτηκότας, ϑεραπευομένους ὑπὸ 

5 ἐκ om. CF 9 Φολόην») φολόην ἐνεὸν Οὐ, Φενεὸν 
Eich. τέλος Wurm, τινὰς D, τινὲς II ἐκπεσόντες ἐκεῖ 
κατῴκησαν Il 26 ἀεὶ om. D. 
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τοῦ ᾿Ασκληπιοῦ. καὶ τὸν uiv Ζία παροξυνϑέντα 8 
[καὶ] κεραυνώσαντα τὸν ᾿“δκληπιὸν διαφϑεῖραι, τὸν 

δ᾽ ᾿Απόλλωνα διὰ τὴν ἀναίρεσιν τούτου παροξυνϑέντα 
φονεῦσαι τοὺς τὸν κεραυνὸν τῷ zh καταδσκευάσαν- 

5 τας Κύκλωπας" ἐπὶ δὲ τῇ τούτων τελευτῇ παροξυν- 
ϑέντα τὸν Δία προστάξαι τῷ ᾿Απόλλωνι ϑητεῦσαι 
παρ᾿ ἀνθρώπῳ, καὶ ταύτην τιμωρίαν λαβεῖν παρ᾽ 

αὐτοῦ τῶν ἐγκλημάτων. ᾿Δσκληπιοῦ: δέ φασι γενο- 4 
μένους υἱοὺς Μαχάονα καὶ Ποδαλείριον, καὶ τὴν 

10 τέχνην ἐχπονήσαντας, ἐπὶ Τροέαν συστρατεῦσαι τοῖς 
περὶ τὸν ᾿Ζγαμέμνονα᾽ κατὰ δὲ τὸν πόλεμον μεγά- 
λας χρείας αὐτοὺς παρασχέσϑαι τοῖς Ἔλλησι, ϑερα- 
πεύοντας ἐμπειρότατα τοὺς τιτρωσκομένους , καὶ 

διὰ τὰς εὐεργεσίας ταύτας ὑπὸ τῶν “Ελλήνων μεγά- 
15 λης τυχεῖν δόξης" ἀτελεῖς δ᾽ αὐτοὺς ἀφεῖναι τῶν 
316 κατὰ τὰς μάχας κινδύνων καὶ τῶν ἄλλων λειτουρ- 

γιῶν διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἐν τῷ ϑεραπεύειν 
εὐχρηστίας. 

Περὶ μὲν οὖν oxAgmio0 καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ 
30 τοῖς ῥηϑεῖσιν ἀρκεσϑησόμεϑα, περὶ δὲ τῶν ᾿σωποῦ 12 
ϑυγατέρων καὶ τῶν Αἰακῷ γενομένων υἱῶν νῦν 

διέξιμεν. ἸΘκεανοῦ καὶ Τηϑύος κατὰ τοὺς μύϑους 
ἐγένοντο παῖδες ἄλλοι τε πλείους ἐπώνυμοι ποτα- 

μῶν, ἐν οἷς ὑπάρξαι Πηνειὸν καὶ ᾿σωπόν. Πηνειὸς 
36 μὲν οὖν κατοικήσας περὶ τὴν νῦν οὖσαν Θετταλίαν 
ἐπώνυμον ἑαυτοῦ τὸν προειρημένον ποταμὸν ἐποίη- 

1 τοῦ om. D — 2 xal κεραυνώσαντα τ. A. διαφθεῖραι) 
κεραυνῶσαι v. A. xal διαφθεῖραι EG; Ζία παροξυνϑέντα 
κεραύνῳ βαλόντα αὐτὸν διαφϑεῖραι Eus. pr. ev. II 2, 84 
4 κατασκευάξοντας CF ἢ ταύτην] τὴν add. vulg. 12 
παρέχεσθαι D 28 ἄλλοι τε del. Dind. (c. 69, 1). 
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65v: 4A60zc δ᾽ ἐν Φλιοῦντι κατοικήσας ἔγημε Mec- 
ὦπην τὴν 4dócovos, ἐξ ἧς ἐγένοντο δύο μὲν vío(, 
Πελασγὸς καὶ Ἰσμηνός, ϑυγατέρες δὲ δώδεκα, Kóo- 
κυρα καὶ Σαλαμίς, ἔτι δ᾽ 4ἴἵγινα καὶ Πειρήνη καὶ 
Κλεώνη, πρὸς δὲ ταύταις Θήβη vs καὶ Τάναγρα ὁ 
καὶ Θέσπεια xal ᾿Ασωπίς, ἔτι δὲ Σινώπη, πρὸς δὲ 

2 ταύταις Ὀρνία καὶ Χαλκίς. τούτων δ᾽ Ἰσμηνὸς μὲν 
εἰς Βοιωτίαν ἐλθὼν κατῴκησε περὶ τὸν ποταμὸν 
τὸν ἀπ᾽ ἐκείνου τὴν ὁμωνυμίαν λαβόντα, τῶν O0 
ϑυγατέρων Σινώπη μὲν ὑπὸ ᾿Δἀπόλλωνος ἁρπαγεῖσα 1 
ἀπηνέχϑη πρὸς τοῦτον τὸν τόπον οὗ νῦν ἐστιν ἡ 
ἀπ᾽ ἐκείνης ὀνομασϑεῖσα πόλις Σινώπη" ἐκ δὲ ταύ- 
της καὶ ᾿Απόλλωνος γενόμενος υἱὸς Σύρος épaoí- 

8 Aevos τῶν ἀπ᾽ ἐκείνου Σύρων ὀνομασϑέντων. Κόρ- 
κυρὰ δ᾽ ὑπὸ Ποσειδῶνος ἀπηνέχϑη εἰς νῆσον τὴν i5 
ἀπ᾽ ἐκείνης Κόρκυραν óvoucatouévqv: ἐκ ταύτης δὲ 
καὶ Ποσειδῶνος ἐγένετο Φαίαξ, ἀφ᾽ οὗ τοὺς Φαία- 

4 κας συνέβη τυχεῖν ταύτης τῆς προσηγορίας. Φαίακος 

δ᾽ ἐγένετο ᾿Αλκίνοος ὃ τὸν Ὀδυσσέα καταγαγὼν εἰς 
τὴν Ιθάχην. Σαλαμὶς δ᾽ ὑπὸ Ποσειδῶνος ἁρπαγεῖσα ἢ 
ἐκομέσϑη εἰς τὴν ἀπ᾽ αὐτῆς νῆσον Σαλαμῖνα προσ- 
αγορευϑεῖσαν᾽ αὕτη δὲ μιγεῖσα Ποσειδῶνι Κυχρέα 
ἐγέννησεν, ὃς βασιλεύσας τῆς νήσου ταύτης καὶ 

γενόμενος ἐπιφανὴς ἀπέκτεινεν ὄφιν ὑπερφυῆ τὸ 

b μέγεϑος καὶ λυμαινόμενον τοὺς ἐγχωρίους. Alywa 96 

δ᾽ ἐκ Φλιοῦντος ὑπὸ Διὸς ἁρπαγεῖσα εἰς νῆσον 
ἀπεκομίσϑη τὴν ἀπ᾽ ἐκείνης Αἴγιναν ὀνομασϑεῖσαν, 

4 σαλαμίν Ὁ ὅ τέναγρα Ὁ 6 Θέσπια cod. 7 Οἶνια IT 
11 πρὸς] εἰς D τόπον] πόντον D? 18 υἱὸς om. 1Ε 16 ὀνο- 
μασϑεῖσαν CF 422 Κεγχρέα codices, corr. Wess. 
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ἐν ταύτῃ δὲ Διὶ μιγεῖσδα ἐτέχνωσεν Αἰακόν, ὃς 
ἐβασίλευσε τῆς νήσου. τούτου δ᾽ ἐγένοντο υἱοὶ 6 

Πηλεὺς καὶ Τελαμών. τούτων δὲ Πηλεὺς δίσκῳ 
βαλὼν. ἀπέκτεινεν ἀκουσίως Φῶχον ὁμοπάτριον 

5 ἀδελφόν, ἐξ ἄλλης δὲ μητρὸς γεγενημένον. διὰ δὲ 
τὸν φόνον Πηλεὺς ὑπὸ τοῦ πατρὸς φυγαδευϑεὶς 
ἔφυγε τῆς νῦν Θετταλίας καλουμένης εἰς Φϑίαν, 
καὶ καϑαρϑεὶς ὑπὸ “Ἄκτορος τοῦ βασιλέως διεδέξατο 

διττὴν βασιλείαν, ἄπαιδος ὄντος τοῦ ᾿ἄκτορορ. ἐκ δὲ 
10 Πηλέως καὶ Θέτιδος γενόμενος ᾿Αχιλλεὺς ἐστράτευδε 

μετ᾽ ᾿ἀγαμέμνονος εἰς Τροίαν. Τελαμὼν δὲ φυγὼν 
ἐξ Αἰγένης κατήντησεν εἰς Σαλαμῖνα, καὶ γήμας 
Κυχρέως τοῦ βασιλέως τῶν Σαλαμινέων ϑυγατέρα 
Γλαύκην ἐβασίλευσε τῆς νήσου. τῆς δὲ γυναικὸς 

15 Γλαύκης ἀποθανούσης ἔγημεν ἐξ ᾿ϑηνῶν ᾿ἘΕρίβοιαν 
τὴν ᾿Δλιάϑου, ἐξ ἧς ἐγέννησεν Αἴαντα τὸν ἐπὶ 
Τροίαν στρατεύσαντα. 

Τούτων δ᾽ ἡμῖν διευκρινημένων πειρασόμεϑα 18 
διελϑεῖν περὶ Πέλοπος καὶ Ταντάλου καὶ Οἰνομάου" 

20 ἀναγκαῖον δὲ τοῖς χρόνοις προσαναδραμόνταρ ἡμᾶς 
ἀπ’ ἀρχῆς ἐν κεφαλαίοις ἅπαντα διελϑεῖν. κατὰ γὰρ 
τὴν Πελοπόννηδον ἐν πόλει Πίσῃ "4onuo Aozívy τῇ 
᾿σωποῦ ϑυγατρὶ μιγεὶς ἐγέννησεν Οἰνόμαον. οὗτος 
δὲ ϑυγατέρα μονογενῆ γεννήσας ὠνόμασεν ᾿Ἱπποδά- 

86 μειαν. χρηστηριαξομένῳ δ᾽ αὐτῷ περὶ τῆς τελευτῆς 
ἔχρησεν ὃ ϑεὸς τότε τελευτήσειν αὐτὸν ὅταν ἡ 
ϑυγάτηρ ᾿Ιπποδάμεια συνοικήσῃ. εὐλαβούμενον οὖν 

«3 

t9 
΄ 

6 ἐξ... γεγενημένον om. D διὰ δὲ τὸν] ὃν διὰ 
τὸν D 18 Κεγχρέως vulg. 432 πείση D, πείσσῃ F (ut 
infa ἀργένη D 88 τῆς om. D. 

Dioponvs I. 83 
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αὐτὸν περὶ τοῦ γάμου τῆς ϑυγατρὸς κρῖναι ταύτην 
παρϑένον διαφυλάττειν, ὑπολαμβάνοντα μόνως οὕτως 
ἐχφεύξεσϑαι τὸν κίνδυνον. διόπερ πολλῶν μνη- 
στευομένων τὴν κόρην, ἄϑλον προετίϑει τοῖς βου- 
λομένοις αὐτὴν γῆμαι τοιοῦτον ἔδει τὸν μὲν ἡττη- 5 
ϑέντα τελευτῆσαι, τὸν δ᾽ ἐπιτυχόντα γαμεῖν τὴν 
κόρην. ὑπεστήσατο δ᾽ ἱπποδρομίαν ἀπὸ τῆς Πέσης 
μέχρι τοῦ κατὰ Κόρινϑον ᾿Ισϑμοῦ πρὸς τὸν βωμὸν 
τοῦ Ποσειδῶνος, τὴν δ᾽ ἄφεσιν τῶν ἵππων ἐποέησε 
τοιαύτην. ὃ μὲν Οἰνόμαος ἔϑυε κριὸν τῷ fi, ὃ τ 
δὲ μνηστευόμενος ἐξώρμα τέϑριππον ἐλαύνων ἅρμα" 
ἁγισϑέντων δὲ τῶν ἱερῶν, τότε ἄρχεσθαι τοῦ δρό- 
μου τὸν Οἰνόμαον καὶ διώκειν τὸν μνηστῆρα, ἔχοντα 
δόρυ καὶ ἡνίοχον τὸν MvgtíAov: εἰ δ᾽ ἐφίκοιτο 
καταλαβεῖν τὸ διωκόμενον ἅρμα, τύπτειν τῷ δόρατι 15 

καὶ διαφϑείρειν τὸν μνηστῆρα. τούτῳ δὲ τῷ τρόπῳ 
τοὺς ἀεὶ μνηστευομένους καταλαμβάνων διὰ τὴν 

ὀξύτητα τῶν ἵππων πολλοὺς ἀνήρει. Πέλοψ δ᾽ ó 
Ταντάλον καταντήσας εἰς Πῖσαν, καὶ ϑεαδάμενος 

τὴν Ἱπποδάμειαν, ἐπεθύμησε τοῦ γάμου φϑείρας Ὁ 
δὲ τὸν ἡνίοχον τοῦ Οἰνομάου Μυρτίλον, καὶ λαβὼν 

συνεργὸν πρὸς τὴν νίκην, ἔφϑαδσε παραγενόμενος 

ἐπὶ τὸν ᾿Ισϑμὸν πρὸς τὸν τοῦ Ποσειδῶνος βωμόν. 
ὁ δ᾽ Οἰνόμαος τὸ λόγιον τετελέσϑαι vouítov, καὶ 

διὰ τὴν λύπην ἀϑυμήσας, αὑτὸν ἐκ τοῦ ξῆν μετέ- 95 

στησε. τούτῳ δὲ τῷ τρόπῳ Πέλοψ γήμας τὴν 
Ἱπποδάμειαν παρέλαβε τὴν ἐν Πίσῃ βασιλείαν, καὶ 
'διὰ τὴν ἀνδρείαν καὶ σύνεσιν ἀεὶ μᾶλλον αὐξόμενος 

2 ὑπολαβόντα II 28 ἐπὶ] πρὸς D πρὸς] ἐπὶ D 
27 καὶ διὰ τὴν ἀνδρείαν om. D 2428 συνέσει D. 
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818 τοὺς πλείστους τῶν κατὰ τὴν Πελοπόννησον οἰκούν- 

τῶν προδηγάγετο, καὶ τὴν χώραν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ IlsAo-: 
πτόννησον προδηγόρευδεν. 

"Exsi δὲ Πέλοπος ἐμνήσϑημεν, ἀναγκαῖόν ἐστι 14 
5 καὶ περὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ταντάλου διελθεῖν, ἵνα 
μηδὲν τῶν ἀκοῆς ἀξίων παραλίπωμεν. Τάνταλος 
Ze μὲν ἦν υἱός, πλούτῳ δὲ καὶ δόξῃ διαφέρων 
κατῴκει τῆς ᾿Ασίας περὶ τὴν νῦν ὀνομαξομένην 
Παφλαγονίαν. διὰ δὲ τὴν ἀπὸ τοῦ πατρὸς Διὸς 

10 εὐγένειαν, ὥς qaot, φίλος ἐγένετο τῶν ϑεῶν ἐπὶ 

πλέον. ὕστερον δὲ τὴν εὐτυχίαν οὐ φέρων ἀνθρω- 2 
πίνως. καὶ μετασχὼν κοινῆς τραπέξης καὶ πάσης 
παρρησίας, ἀπήγγελλε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παρὰ τοῖς 
ἀϑανάτοις ἀπόρρητα. δι᾽ ἣν αἰτίαν καὶ ξῶν ἐκο- 

15 λάσϑη καὶ τελευτήσας αἰωνίου κατὰ τοὺς μύϑους 

τιμωρίας ἠξιώϑη, καταταχϑεὶς εἰς τοὺς ἀσεβεῖς. 

τούτου δ᾽ ἐγένετο Πέλοψ υἱὸς καὶ Νιόβη ϑυγάτηρ᾽ 8 
αὕτη δ᾽ ἐγέννησεν υἱοὺς ἑπτὰ καὶ ϑυγατέρας τὰς 
ἴσας [εὐπρεπείᾳ διαφερούσας]. ἐπὶ δὲ τῷ πλήϑει. 

:0 τῶν τέκνων μέγα φρυαττομένη πλεονάκις ἐκαυχᾶτο 

καὶ τῆς “ητοῦς ἑαυτὴν εὐτεκνοτέραν ἀπεφαίνετο. 
εἶϑ᾽ ἡ uiv Δητὼ κατὰ τοὺς μύϑους χολωσαμένη 
προσέταξε τῷ μὲν ᾿Δπόλλωνι κατατοξεῦσαι τοὺς 
υἱοὺς τῆς Νιόβης. τῇ δ᾽ ᾿ἀρτέμιδι τὰς ϑυγατέρας. 

85 τούτων δ᾽ ὑπακουσάντων τῇ μητρὶ καὶ κατὰ τὸν 
αὐτὸν καιρὸν κατατοξευδάντων τὰ τέχνα τῆς Νιόβης, 

4 ἐπειδὴ δὲ CF Ὁ παραλείπωμεν libri, corr. Bekker 
7 μὲν Διὸς vulg. 16 καταχϑεὶς libri, corr. Dind. 17 
ϑυγάτηρ Νιόβη D 19 εὐπρεπείᾳ διαφερούσας om. D 
20 μεγάλα D 26 κατὰ... καιρὸν Om. 

88* 
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συνέβη τὴν προειρημένην ὑφ᾽ ἕνα καιρὸν ὀξέως ἑ 

4 ἅμα εὕὔτεκνον καὶ ἄτεκνον γενέσϑαι. ἐπεὶ δὲ ὃ 
Τάνταλος μισηϑεὶς ὑπὸ τῶν ϑεῶν ἐξέπεσεν ἐκ τῆς 
Παφλαγονίας ὑπὸ Ἴλου τοῦ Τρωός, ἀναγκαῖόν ἐστι 

καὶ τὰ περὶ τὸν Ἷλον καὶ τοὺς προγόνους αὐτοῦ 5 

διελθεῖν. 

15 Τῆς Τρῳάδος χώρας πρῶτος ἐβασίλευσε Τεῦ- 
κρος, υἱὸς ὧν Σκαμάνδρου τοῦ ποταμοῦ καὶ ᾿Ιδαέας 

νύμφης, ἀνὴρ ἐπιφανής, καὶ τοὺς λαοὺς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ 
Τεύχρους προσηγόρευσε. Τεύκρου δ᾽ ἐγένετο ϑυγά- 190. | 
τὴρ Βάτεια᾽ ταύτην ὃὲ Ζίάρδανος ὃ 4Ζιὸς γήμας, f 

καὶ τὴν βασιλείαν διαδεξάμενος, τοὺς μὲν λαοὺς 
ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ὠνόμασε “Ιαρδάνους, πόλιν δ᾽ οἰκίσας 

2 ἐπὶ ϑαλάττης ὠνόμασεν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ΖΙάρδανον. τού- 
του δ᾽ ᾿Εριχϑόνιος υἱὸς γενόμενος εὐδαιμονίᾳ καὶ 15 
πλούτῳ πολὺ διήνεγκε᾽ περὶ οὗ καὶ ὁ ποιητὴς 

Ὅμηρός φησι, 
ὃς δὴ ἀφνειότατος γένετο ϑνητῶν ἀνθρώπων" 
τοῦ τρισχίλιαι ἵπποι ἕλος κάτα βουκολέοντο. 

᾿ 

3 Εριχϑονίου δ᾽ υἱὸς γενόμενος Τρὼς τοὺς λαοὺς 30 
ὠνόμασεν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ Τρῶας. τούτου δ᾽ ἐγένοντο 
τρεῖς υἱοί, "Aog, 466ágoxog, Γανυμήδης. "IAog μὲν ἃ 
οὖν ᾧκισεν ἐν πεδίῳ πόλιν ἐπιφανεστάτην τῶν ἐν 819 
τῇ Τρῳάδι, Ἴλιον ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ϑέμενος τὴν προσ- 

4 ηγορίαν. Ἴλου δὲ γενόμενος υἱὸς Δαομέδων Τιϑωνὸν 15 

καὶ Πρίαμον ἐγέννησεν" ὧν Τιϑωνὸς μὲν στρατεύ- 
σας εἰς τὰ πρὸς ἕω μέρη τῆς ᾿4σίας καὶ διατείνας 

8 ἐκ] μὲν ἀπ Ὁ τῆς om. II 18 ϑνητῶν] zdv- 1 
τῶν D 24 τῇ om. D. 
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ἕως «Ἅἰϑιοπίας ἐμυϑολογήϑη ἐξ ᾿Ηοῦς τεκνῶσαι 

Μέμνονα τὸν τοῖς Τρωσὶ βοηϑήσαντα καὶ ὑπ᾽ 
᾿Αχιλλέως ἀναιρεϑέντα, Πρίαμος δ᾽ “Εκάβην γήμας 
σὺν ἄλλοις πλείοσυν υἱοῖς ἐγέννησεν “Ἕκτορα τὸν 

5 ἐπισημότατον γενόμενον ἐν τῷ Τρωικῷ πολέμῳ. 
᾿σσάρακος δὲ ΖΙαρδάνων βασιλεύσας Κάπυν ἐγέν- 5 

νήσεν, ἐξ οὗ τεκνωϑεὶς ᾿Αγχίσης ἐξ ᾿ἀφροδίτης 
“ἐνείαν ἐγέννησε τὸν ἐπιφανέστατον τῶν Τρώων. 
Γανυμήδης ὃὲ τῶν ἁπάντων εὐπρεπείᾳ διαφέρων 

10 ὑπὸ τῶν ϑεῶν ἀνηρπάγη τῷ zh οἰνοχοεῖν. 

Τούτων δ᾽ ἡμῖν διευχρινημένων πειρασόμεϑα 6 
διδξιέναι περὶ Ζαιδάλου καὶ Μινωταύρου καὶ τῆς 

Μίνωος στρατείας εἰς Σικελίαν ἐπὶ Κώκαλον τὸν 
βασιλέα. Δαίδαλος ἦν τὸ μὲν γένος ᾿4ϑηναῖος, εἷς 16 

15 τῶν ᾿Ερεχϑειδῶν ὀνομαζόμενος ἦν γὰρ υἱὸς Μη- 
τίονος τοῦ Εὐπαλάμου τοῦ ᾿Ερεχϑέως᾽ φύσει δὲ 
πολὺ τοὺς ἄλλους ἅπαντας ὑπεραίρων ἐξήλωδσε τά 

τε περὶ τὴν τεκτονικὴν τέχνην καὶ τὴν τῶν ἀγαλ- 

μάτων κατασκευὴν καὶ λιϑουργίαν. εὑρετὴς δὲ γενό- 
20 μένος πολλῶν τῶν συνεργούντων εἰς τὴν τέχνην, 

κατεσκεύασεν ἔργα ϑαυμαξόμενα κατὰ πολλοὺς τό- 

πους τῆς οἰκουμένης. κατὰ δὲ τὴν τῶν ἀγαλμάτων ἃ 
κατασκευὴν τοσοῦτο τῶν ἁπάντων ἀνθρώπων διή- 
veyxev ὥστε τοὺς μεταγενεστέρους μυϑολογῆσαι περὶ 

ὁ χὐτοῦ διότι τὰ καταδκευαξόμενα τῶν ἀγαλμάτων 

ὁμοιότατα τοῖς ἐμψύχοις ὑπάρχει" βλέπειν τὲ γὰρ 
αὐτὰ καὶ περιπατεῖν, καὶ καϑόλου τηρεῖν τὴν τοῦ 

1 ἕως] ἕως τῆς D ἐξ Dind. μὲν ἐξ cod. 6 βασιλεὺς CF 
8 ἐγέννησε] ἐτέκνωσεν D 14 ἦν om. D 1ὅ ἦν γὰρ 
om. FM 17 ὑπερβαίνων CF 26 ὑπάρχειν CF. 
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ὅλου σώματος διάϑεσιν, ὥστε δοκεῖν εἶναι τὸ κατα- 

σκευασϑὲν ἔμψυχον ξῷον. πρῶτος δ᾽ ὀμματώσας 
καὶ διαβεβηκότα τὰ σκέλη ποιήσας, ἔτι δὲ τὰς χεῖρας 
διατεταμένας ποιῶν, εἰκότως ἐθαυμάξετο παρὰ roig 
ἀνθρώποις᾽ oí γὰρ πρὸ τούτου τεχνῖται κατεδκεύ- 5 
«tov τὰ ἀγάλματα τοῖς μὲν ὄμμασι μεμυκότα, τὰς 
ὃὲ χεῖρας ἔχοντα καϑειμένας καὶ ταῖς πλευραῖς 
κεκολλημένας. ὃ δ᾽ οὖν Δαίδαλος κατὰ τὴν φιλο- 
τεχνίαχν ϑαυμαζόμενος ἔφυγεν ἐκ τῆς πατρέδος, 

καταδικασϑεὶς ἐπὶ φόνῳ διὰ τοιαύτας αἰτίας. τῆς 10 

ἀδελφῆς τῆς Δαιδάλου γενόμενος υἱὸς Τάλως ἐπαι- 

δεύετο παρὰ Ζαιδάλῳ, παῖς ὧν τὴν ἡλικίαν" εὐφυ- 

ἔστερος δ᾽ ὧν τοῦ διδασκάλου τόν τε κεραμευτικὸν 

τροχὸν εὗρε καὶ σιαγόνι περιτυχὼν ὄφεως, καὶ 
ταύτῃ ξυλήφιον μικρὸν διαπρίδας, ἐμιμήσατο τὴν 320 

τραχύτητα τῶν ὀδόντων διόπερ κατασκευασάμενος c 

ἐκ σιδήρου πρίονα, καὶ διὰ τούτου πρίξων τὴν ἐν 
τοῖς ἔργοις ξυλίνην ὕλην, ἔδοξεν εὔχρηστον εὑρη- 

κέναι μέγα πρὸς τὴν τεχτονικὴν τέχνην. ὁμοίως 
δὲ xol τὸν τόρνον εὑρὼν καὶ ἕτερά τινα φιλοτεχνή- 30 
ματα, δόξαν ἀπηνέγκατο μεγάλην. ὃ δὲ 4Ζαίδαλος 
φϑονήσας τῷ παιδί, καὶ νομίξων αὐτὸν πολὺ τῇ 

δόξῃ προέξειν τοῦ διδασκάλου, τὸν παῖδα ἐδολο- 
φόνησε. ϑάπτων δ᾽ αὐτὸν καὶ περικατάληπτος γενό- 
μενος, ἐπηρωτήϑη τίνα ϑάπτει, καὶ ἔφησεν ὄφιν οὖ 

καταχωννύειν. ϑαυμάσαι δ᾽ ἄν τις τὸ παράδοξον, 
ὅτι διὰ τὸ ξῷον ἐξ οὗ τοῦ πρίονος ἐνεϑυμήϑη τὴν 

4 ποιῶν f. del. 11 τῆς] τοῦ FE 16 ξυλιφιον CF 
22 νομίσας CF 27 διὰ om. διὰ τοῦ toov Eichstüdt; 
del. Hertlein. 
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κατασκευήν, διὰ τούτου καὶ τοῦ φόνου τὴν ἐπί- 
γνῶσιν συνέβη γενέσϑαι. κατηγορηϑεὶς δὲ καὶ κατα- 7 
δικασϑεὶς ὑπὸ τῶν ᾿Δρεοπαγιτῶν φόνου, τὸ μὲν 
πρῶτον ἔφυγεν εἰς ἕνα τῶν κατὰ τὴν ᾿Αττικὴν δή- 

5 μῶν, ἐν à τοὺς κατοικοῦντας ἀπ᾽ ἐχείνου Ζαιδα- 

λέδας ὀνομασϑῆναι. μετὰ ὃὲ ταῦτα διαδρὰς εἰς 11 
Κρήτην, καὶ διὰ τὴν ἐν τῇ τέχνῃ δόξαν ϑαυμαζξό- 
μενος. qíAog ἐγένετο Μίνωος τοῦ βασιλέως. κατὰ 

ὃὲ τὸν παραδεδομένον μῦϑον Πασιφάης τῆς Μί- 
10 »vo0g γυναικὸς ἐρασϑείδης τοῦ ταύρου, μηχάνημα 

ποιήσας ὡμοιωμένον fot συνήργησε τῇ Πασιφάῃ 

πρὸς τὴν ἐπιϑυμίαν. μυϑολογοῦσι γὰρ πρὸ τού- 2 
τῶν τῶν χρόνων Μίνωα κατ᾽ ἐνιαυτὸν συνήϑως 
καϑιεροῦν τὸν κάλλιστον τῶν γινομένων ταύρων 

15 τῷ Ποσειδῶνι καὶ ϑύειν τοῦτον τῷ ϑεῶ᾽" γενο- 
μένου δὲ τότε ταύρου κάλλει διαφέροντος ἕτερον 
τῶν ἡττόνων ταύρων ϑῦσαι" τὸν δὲ Ποσειδῶνα 
μηνίδαντα τῷ Μίνῳ ποιῆσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ 

Πασιφάην ἐρασϑῆναι τοῦ ταύρον. διὰ δὲ τῆς τού- 
40 του φιλοτεχνίας τὴν Πασιφάην μιγεῖσαν τῷ ταύρῳ 

γεννῆσαι τὸν μυϑολογούμενον ΜΜινώταυρον. τοῦ- 

τον δέ φασι διφυῆ γεγονέναι, καὶ τὰ μὲν ἀνώτερα 
μέρη τοῦ σώματος ἄχρι τῶν (ov ἔχειν ταύρου, τὰ 
δὲ λοιτὰ ἀνθρώπου. τῷ δὲ τέρατι τούτῳ πρὸς 4 

36 διατροφὴν λέγεται κατασκευάσαι Δαίδαλον λαβύ- 

QuvOov, τὰς διεξόδους σκολιὰς ἔχοντα καὶ τοῖς ἀπεί- 

ροις δυσευρέτους, ἐν ᾧ τρεφόμενον τὸν Μινώταυ- 
ρον τοὺς d£ 4ϑηνῶν ἀποστελλομένους ἑπτὰ κόρους 

Ge 

4 158} τινα Il. 6 εἰς] εἰς τὴν vulg. 11 ταύρων] 
τότε add. 26 διατριβὴν fort. 
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καὶ κόρας [ἑπτὰ] κατεσϑίειν, περὶ ὧν προειρήκαμεν. 
p τὸν οὖν Δαίδαλον πυϑόμενον τὴν ἀπειλὴν τοῦ 
Μίνωος διὰ τὴν κατασκευὴν τῆς βοός φασι φοβὴη- 

ϑέντα τὴν ὀργὴν τοῦ βασιλέως ἐκ τῆς Κρήτης &x- 

πλεῦσαι, συνεργούσης τῆς Πασιφάης καὶ πλοῖον 5 

6 δούσης πρὸς τὸν ἔκπλουν. μετὰ δὲ τούτου τὸν υἱὸν 
Ἴκαρον φυγόντα κατενεχϑῆναι πρός τινα vijoov πε- 
λαγέαν, πρὸς ἣν τὸν Ἴκαρον παραβόλως ἀποβαίνοντα 
πεσεῖν εἰς ϑάλατταν καὶ τελευτῆσαι, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ 
πέλαγος Ἰκάριον ὀνομασϑῆναι καὶ τὴν νῆσον Ἶκα- 19 
ρίαν κληϑῆναι. τὸν δὲ 4Ζαίδαλον ἐκ τῆς νήσου 821 
ταύτης ἐκπλεύσαντα κατενεχϑῆναι τῆς Σικελίας πρὸς 

χώραν ἧς βασιλεύοντα Κώκαλον ἀναλαβεῖν τὸν 
Δαίδαλον, καὶ διὰ τὴν εὐφυΐαν καὶ δόξαν ποιήσα- 

7 σϑαι φίλον ἐπὶ πλέον. τινὲς δὲ μυϑολογοῦσι, κατὰ 15 
τὴν Κρήτην ἔτι Δαιδάλου διατρίβοντος καὶ ὑπὸ 
τῆς Πασιφάης κρυπτομένου, Μίνωα μὲν τὸν βασι- 
λέα βουλόμενον τιμωρίας ἀξιῶσαι τὸν 4]αίδαλον, 
καὶ μὴ δυνάμενον εὑρεῖν, τά τε πλοῖα πάντα τὰ 

κατὰ τὴν νῆσον ἐρευνᾶν καὶ χρημάτων ἡλῆϑος 90 
ἐπαγγέλλεσϑαι δώσειν τῷ τὸν 4΄αίδαλον ἀνευρόντι. 

8 ἐνξταῦϑα τὸν 4αίδαλον ἀπογνόντα τὸν διὰ τῶν 
ἡλοίων δρασμόν, κατασκευάσαι παραδόξως πτέρυγας 

πεφιλοτεχνημένας καὶ διὰ κηροῦ ϑαυμαστῶς ἠσκη- 

μένας" ἐπιϑέντα δὲ ταύτας τῷ τε τοῦ υἱοῦ σώματι 95 
καὶ τῷ ἑαυτοῦ παραδόξως ἐκπετασϑῆναι καὶ δια- 

1 ἑπτὰ om. CD 8. 5»]5$ D παραβόλως ἀποβαί- 
νοντα] παραβαίνοντα Ὁ 17 κρυπταζομένου Π 18 τιμω- 
ρίας ἀξιῶσαι) τιμωρῆσαι Π 21 εὑρόντε D 26 διαδρᾶναι 
Dind., διαδράσαι codices (cf. II 28, 8). 
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δρᾶναι τὸ πλησίον τῆς Κρήτης νήσου πέλαγος. καὶ 9 
τὸν μὲν Ἴκαρον διὰ τὴν νεότητα μετέωρον τὴν 
πτῆσιν ποιούμενον πεσεῖν εἰς τὸ πέλαγος, τακέντος 

διὰ τὸν ἥλιον τοῦ συνέχοντος τὰς πτέρυγας κηροῦ, 

5 αὐτὸν δὲ παρὰ τὴν ϑάλατταν πετόμενον καὶ παρ᾽ 
ἕκαστον τέγγοντα τὰς πτέρυγας διασωθῆναι παρα- 
δόξως εἰς τὴν Σικελίαν. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων εἰ 
καὶ παράδοξός ἐστιν ὃ μῦϑος, ὕμως ἐκρίναμεν μὴ 

παραλιπεῖν αὐτόν. Δαίδαλος δὲ παρά τε τῷ Κωκάλῳ 18 
10 xxl τοῖς Σικανοῖς διέτριψε πλείω χρόνον, ϑαυμαξό- 

μενος ἐν τῇ κατὰ τὴν τέχνην ὑπερβολῇ. κατεσκεύασε 

δ᾽ ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ τινὰ τῶν ἔργων ἃ μέχρι τοῦ 
νῦν διαμένει. πλησίον μὲν γὰρ τῆς Μεγαρίδος 
φιλοτέχνως ἐποίησε τὴν ὀνομαξομένην κολυμβήϑραν, 

15 ἐξ ἧς μέγας ποταμὸς εἰς τὴν πλησίον ϑάλατταν ἐξ- 

ερεύγεται καλούμενος ᾿᾽4λαβών. κατὰ δὲ τὴν νῦν 
᾿ἀχραγαντίνην ἐν τῷ Καμικῷ καλουμένῳ πόλιν ἐπὶ 
πέτρας οὖσαν πασῶν ὀχυρωτάτην κατεσκεύασε καὶ 
παντελῶς ἐκ βίας ἀνάλωτον᾽ στενὴν γὰρ καὶ σκολιὰν 

30 δὴν ἀνάβασιν αὐτῆς φιλοτεχνήσας ἐποίησε δύνασϑαι 

διὰ τριῶν ἢ τεττάρων ἀνθρώπων φυλάττεσϑαι. 

διόπερ ὃ Κώκαλος ἐν ταύτῃ ποιήσας τὰ βασίλεια 

καὶ τὰ χρήματα κατατιϑέμενος ἀνάλωτον ἔσχεν αὐτὴν 
διὰ τῆς ἐπινοίας τοῦ τεχνίτου. τρίτον δὲ σπήλαιον 

35 χωτὰ τὴν Σελινουντίαν χώραν κατεάκεύασεν, ἐν ᾧ 

τὴν ἀτμίδα τοῦ κατ᾽ αὐτὴν πυρὸς οὕτως εὐστόχως 

ἐξέλαβεν ὥστε διὰ τὴν μαλακότητα τῆς ϑερμασίας 

1 νήσου om. II 9 τὲ om. vulg. 11 ἐν] ἐπὶ fort. 
12 νήσῳ] τέχνη D 17 καλουμένην vulg. 94 τὴν 
ἐπίνοιαν CF. 

e 

ES 
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ἐξιδροῦν λεληϑότως xal κατὰ μικρὸν τοὺς ἐνδιατρέ- 
βοντας καὶ μετὰ τέρψεως θεραπεύειν τὰ σώματα μηδὲν 

4 παρενοχλουμένους ὑπὸ τῆς ϑερμότητος. κατὰ 03 τὸν 
. Ἔρυκα πέτρας οὔσης ἀποτομάδος εἰς ὕψος ἐξαίσιον. 

καὶ τῆς κατὰ τὸ ἱερὸν τῆς ᾿Αφροδίτης στενοχωρίας 5 

ἀναγκαξούσης ἐπὶ τὸ τῆς πέτρας ἀπόκρημνον ποιής-- 32? 
σαὄϑαι τὴν οἰκοδομίαν, κατεσκεύασεν ἐπ’ αὐτοῦ 
τοῦ κρημνοῦ τοῖχον, προβιβάδσας παραδόξως τὸ ὑπερ-- 

6 κείμενον τοῦ κρημνοῦ. χρυσοῦν τε κριὸν τῇ ᾿φρο- 

δίτῃ τῇ Eovxívg φασὶν αὐτὸν φιλοτεχνῆσαι περιτ-- 10 
τῶς εἰργασμένον καὶ τῷ κατ᾽ ἀλήϑειαν κριῷ ἀπαρ- 
ἐγχειρήτως ὡμοιωμένον. ἄλλα τε πολλά φασιν αὐτὸν 
φιλοτεχνῆσαι κατὰ τὴν Σικελίαν, ἃ διὰ τὸ πλῆϑος 
τοῦ χρόνου διέφϑαρται. 

19 Μίνως δ᾽ ὁ τῶν Κρητῶν βασιλεὺς ϑαλαττο- 15 

κρατῶν κατ᾽ ἐκείνους τοὺς χρόνους, καὶ πυϑόμενος 
τὴν Δαιδάλου φυγὴν εἰς Σικελίαν, ἔγνω στρατεύειν 

ἐπ’ αὐτήν. παρασκευασάμενος δὲ δύναμιν ναυτι- 
κὴν ἀξιόλογον ἐξέπλευσεν ἐκ τῆς Κρήτης, καὶ κατ- 
ἤρε τῆς ᾿ἀκραγαντίνης εἰς τὴν ἀπ᾽ ἐκείνου ΜΜινῴαν 90 
καλουμένην. ἀποβιβάσας δὲ τὴν δύναμιν καὶ πέμ- 
ψας ἀγγέλους πρὸς Κώκαλον τὸν βασιλέα ἐξήτει 

2 τὸν ΖΙαίδαλον εἰς τιμωρίαν. δ΄ δὲ Κώκαλος εἰς σύλ- 
λογον προκαλεσάμενος καὶ πάντα ποιήσειν ἐπαγγει- 
λάμενος ἐπὶ τὰ ξένια παρέλαβε τὸν Μίνω. λουμένου 535 
δ᾽ αὐτοῦ, Κώκαλος μὲν παρακατασχὼν πλείονα χρόνον 

1 καὶ κατὰ μικρὸν f. del. 2. καὶ addidi 6 ποιῆσαι II 
9 κριὸν] κηρίον C, τεκμήριον F 10 τῇ] καὶ τῇ ἢ 11 κριῷ] 
κηρέῳ ll 17 εἰς] εἰς τὴν vulg. 18 αὐτὴν Γ᾽, αὐτὸν cet. 
19 ἐκ om. D 29 ἐξήτει vulg. 234 προσκαλεσάμενος CF 
ἐπαγγελλόμενος D |. 26 Mívoa 1]. 
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ἐν τῷ ϑερμῷ τὸν Μίνωα διέφϑειρε, καὶ τὸ σῶμα 
ἀπέδωκε τοῖς Κρησί, πρόφασιν ἐνεγκὼν τοῦ ϑανάτου 

διότι κατὰ τὸν λουτρῶνα ὠλέσϑηκε καὶ πεσὼν εἰς 
τὸ ϑερμὸν ὕδωρ ἐτελεύτησε. μετὰ δὲ ταῦϑ'᾽ οἱ μὲν 

5 δυνεστρατευμένοι τὸ σῶμα τοῦ βασιλέως ἔϑαψαν 
μεγαλοπρεπῶς, καὶ διπλοῦν τάφον οἰκοδομήσαντες 
κατὰ μὲν τὸν κεχρυμμένον τόπον ἔϑεσαν τὰ ὀστᾶ, 
κατὰ δὲ τὸν ἀνεῳγμένον ἐποίησαν ᾿ἀφροδίτης νεών. 
οὗτος δ᾽ ἐπὶ γενεὰς πλείους ἐτιμᾶτο, ϑυόντων. τῶν 

10 ἐγχωρίων ὡς ᾿ἀφροδίτης ὄντος τοῦ vsó' κατὰ δὲ 
τοὺς νεωτέρους καιροὺς χτισϑείσης μὲν τῆς τῶν 
᾿Ακραγαντίνων πόλεως, γνωσϑείδης δὲ τῆς τῶν 
ὀστῶν ϑέσεως, συνέβη τὸν μὲν τάφον καϑαιρεϑῆναι, 
τὰ δ᾽ ὀστᾶ τοῖς Κρησὶν ἀποδοϑῆναι, Θήρωνος Óv- 

15 ναστεύοντος τῶν ᾿Ζ“κραγαντίνων. οὐ μὴν ἀλλ᾽ οἵ ὃ 

κατὰ τὴν Σικελίαν Κρῆτες μετὰ τὴν Μίνωος τελευ- 

τὴν ἐστασίασαν διὰ τὴν ἀναρχίαν, τῶν δὲ νεῶν 
ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Κώκαλον Σικανῶν ἐμπυρισϑεισῶν 

τὴν μὲν εἰς τὰς πατρίδας ἐπάνοδον ἀπέγνωσαν, 
30 χρίναντες δ᾽ ἐν τῇ Σικελίᾳ κατοικεῖν, οἵ μὲν ἐν- 

ταῦϑα πόλιν ᾧκισαν ἣν ἀπὸ τοῦ βασιλέως αὐτῶν 

Μινῴαν ὠνόμασαν, οἵ δὲ διὰ τῆς μεσογείου πλανη- 
828 ϑέντες καὶ καταλαβόμενοι χωρίον ὀχυρὸν ἔκτισαν 

πόλιν ἣν ἀπὸ τῆς év τῇ πόλει ῥδεούδης πηγῆς ὠνό- 
35 μασαν Ἔγγυον. ὕστερον δὲ μετὰ τὴν τῆς Τροίας 

ἅλωσιν Μηριόνου τοῦ Κρητὸς προδενεχϑέντος τῇ 
Σικελίᾳ, προσεδέξαντο τοὺς καταπλεύσαντας Κρῆτας 
διὰ τὴν συγγένειαν καὶ τῆς πολιτείας μετέδοσαν, 

8 ὀλισϑήσας Il ὄὅ συστρατευόμενοι C 934 διαρρεού- 
σης D — 25 μετὰ Eich., κατὰ libri 28 μετέδωκαν C. 

e 
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ὁρμώμενοι δ᾽ ἐξ ὀχυρᾶς πόλεως καὶ καταπολεμή- 
δσαντές τινας τῶν περιοίκων ἱκανὴν κατεκτήσαντο 

χώραν. ἀεὶ δὲ μᾶλλον αὐξόμενοι, καὶ κατασκευόά- 
ὅαντες ἱερὸν τῶν Μητέρων, διαφόρως ἐτίμων τὰς 
ϑεάς, ἀναϑήμασι πολλοῖς κοσμοῦντες τὸ ἱερὸν αὐτῶν. 5 

ταύτας δ᾽ ἀφιδρυϑῆναί φασιν ἐκ τῆς Κρήτης διὰ 

τὸ x«l παρὰ τοῖς Κρησὶ τιμᾶσϑαι τὰς ϑεὰς ταύτας 

80 διαφερόντως. μυϑολογοῦσι δ᾽ αὐτὰς τὸ παλαιὸν 

ϑρέψαι τὸν Δία λάϑρᾳ τοῦ πατρὸς Κρόνου, ἀνϑ᾽ 
ὧν αὐτὰς εἰς τὸν οὐρανὸν ἀναβιβασϑῆναι καὶ κατα- 1 

2 στερισϑείσδας ἄρκτους προσαγορευϑῆναι" περὶ ὧν 
καὶ τὸν “άρατον συμφωνοῦντα τούτοις τεϑεικέναι 
κατὰ τὴν τῶν ἄστρων ποίησιν, 

ἔμπαλιν εἰς ὥμους τετραμμέναι" εἰ ἔτεόν ye 
Κρήτηϑεν κεῖναί γε zftóg μεγάλου ἰότητι 15 

οὐρανὸν εἰσανέβησαν, ὃ uv τότε κουρίξοντα 
Δίκτῳ ἐν εὐώδει ὄρεος σχεδὸν ἸἸδαίοιο 

ἄντρῳ ἐγκατέϑεντο καὶ ἔτρεφον εἰς ἐνιαυτόν, 
Ζικταῖοι Κούρητες ὅτε Κρόνον ἐψεύσαντο. 

8 οὐκ ἄξιον δὲ παραλιπεῖν τὴν περὶ τὰς ϑεὰς ἁγνείαν 30 
τε καὶ τὴν xov ἀνθρώπους ἐπιφάνειαν. τιμῶσι δ᾽ 
αὐτὰς οὐ μόνον oí ταύτην τὴν πόλιν οἰκοῦντες, 

ἀλλὰ καί τινες τῶν ἄλλων περιοίκων ϑυσίαις τε 

μεγαλοπρεπέσι καὶ ταῖς ἄλλαις τιμαῖς ἀποσεμνύνουσι 
4 τὰς ϑεάς. ἐνίαις δὲ πόλεσι καὶ πυϑόχρηστοι χρη- s 

σμοὶ προσέταξαν τιμᾶν τὰς ϑεάς" ἔσεσϑαι γὰρ τοῖς 
τοιούτοις τούς τε τῶν ἰδιωτῶν βίους εὐδαίμονας 

καὶ τὰς πόλεις εὐθενήσειν. τέλος δὲ προβαινούσης 

18 ἀστέρων D 17 et 18 om. codices, add. Wess. 
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ἐπὶ πολὺ τῆς κατὰ τὰς ϑεὰς ἐπιφανείας, oí uiv 
ἐγχώριοι πολλοῖς ἀναϑήμασιν ἀργυροῖς καὶ χρυσοῖς 
διετέλεσαν τιμῶντες ἄχρι τῶνδε τῶν ἱστοριῶν γρα- 
φομένων. νεὼν μὲν γὰρ αὐταῖς κατεσκεύασαν οὐ 5 

5 μόνον τῷ μεγέϑει διάφορον, ἀλλὰ καὶ τῇ πολυτε- 
λείᾳ τῇ κατὰ τὴν οἰκοδομίαν ϑαυμαξόμενον" οὐκ 

ἔχοντες γὰρ κατὰ τὴν ἰδίαν χώραν λίϑον ἀξιόλογον 

παρὰ τῶν ἀστυγειτόνων ᾿Αγυριναίων ἤγαγον, τῶν 

894 μὲν πόλεων διεστηκυιῶν ὡς ἑκατὸν σταδίους, τῆς 
i δ᾽ ὁδοῦ δι᾽ ἧς ἀνάγκη κομίζεσϑαι τοὺς λέϑους 

ὑπαρχούσης τραχείας καὶ παντελῶς δυσπορεύτου" 
δι’ ἣν αἰτίαν κατασκευάσαντες ἁμάξας τετρακύκλους 

ἑκατὸν ξεύγεσε βοῶν ἐκόμισαν τὸν λίϑον. διὰ γὰρ 6 
τὸ πλῆϑος τῶν ἱερῶν χρημάτων εὐπορούμενοι, τῇ 

15 δαψιλείᾳ τῆς εὐπορίας ὑπερεῖδον τῶν ἀναλωμάτων" 

βραχὺ γὰρ πρὸ ἡμῶν εἶχον αἱ ϑεαὶ βοῦς μὲν ἱερὰς 
τρισχιλίας, χώρας δὲ πλῆϑος ὥστε λαμβάνειν μεγά- 
λας προσόδους. 

Ἡμεῖς δὲ περὶ τούτων ἀρκούντως διεληλυϑότες 81 
90 περὶ ᾿Αρισταίου γράφειν ἐγχειρήσομεν. ᾿Αρισταῖος 

γὰρ ἦν υἱὸς μὲν ᾿Απόλλωνος καὶ Κυρήνης τῆς 
Ὑψέως ϑυγατρὸς τοῦ Πηνειοῦ" περὶ δὲ τῆς γενέ- 
σεως αὐτοῦ μυϑολογοῦσί τινες οὕτως. ᾿Απόλλωνα, 
περὶ τὸ Πήλιον τρεφομένης κόρης ὄνομα Κυρήνης 

8 χάλλει διαφερούσης, ἐρασϑῆναι τῆς παρϑένου, καὶ 
«μετενεγκεῖν αὐτὴν τῆς Διβύης εἰς ταύτην τὴν χώραν, 

2 χρυσοῖς καὶ ἀργυροῖς vulg. 8.ἱστοριογραφομένων D 
(137,0) 4 κατεσκεύασαν) φκοδόμησαν II 8 ἀγυριαίων D 
9 στάδια TI 11 ὑπαρχούσης om. D 15 ὑπερεῖχον II 
16 ἱεροὺς τρισχιλίους C 17 δὲ] τε vulg. 25 διαφ. 
κάλλει vulg. 
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ἐν ἧ κατὰ τοὺς ὕστερον χρόνους τινὰ κτίσαντα πόλεν 
9 ἀπ᾽ ἐκείνης ὀνομάσαι Κυρήνην. τὸν δ᾽ οὖν ᾿πόλλω 

κατὰ ταύτην τὴν χώραν ἐκ Κυρήνης γεννήσαντα 

υἱὸν ᾿Δρισταῖον τοῦτον μὲν νήπιον ὄντα παραδοῦναι 
ταῖς Νύμφαις τρέφειν ταύτας δὲ τῷ παιδὶ τρεῖς 5 

ὀνομασίας προσάψαι" καλεῖν γὰρ αὐτὸν Νόμιον, 
᾿Αρισταῖον, ᾿Αγρέα. τοῦτον δὲ παρὰ τῶν Νυμφῶν 
μαϑόντα τήν τε τοῦ γάλακτος πῆξιν καὶ τὴν κατα- 
σκευὴν τῶν σμήνων, ἔτι δὲ τῶν ἐλαιῶν τὴν κατερ- 

8 γασίαν, διδάξαι πρῶτον τοὺς ἀνθρώπους. διὰ δὲ 10 

᾿ τὴν εὐχρηστίαν τὴν ἐκ τούτων τῶν εὑρημάτων τοὺς 

εὐεργετηϑέντας ἀνθρώπους τιμῆσαι τὸν ᾿Αρισταῖον 
ἰσοϑέοις τιμαῖς, καϑὰ καὶ τὸν Διόνυσον. μετὰ δὲ 

ταῦτά φασιν αὐτὸν εἰς Βοιωτίαν καταντήσαντα 
γῆμαι τῶν Κάδμου ϑυγατέρων Αὐτονόην, ἐξ ἧς v 
φασιν' ᾿ἀχτέωνα γενέσϑαι τὸν κατὰ τοὺς μύϑους 

4 ὑπὸ τῶν ἰδίων κυνῶν διασπασϑέντα. τὴν δ᾽ αἰτίαν 
ἀποδιδόασι τῆς ἀτυχίας oí μὲν ὅτι κατὰ τὸ τῆς 

᾿Αρτέμιδος ἱερὸν διὰ τῶν ἀνατιϑεμένων ἀκροϑινίων 
ἐκ τῶν κυνηγίων προῃρεῖτο τὸν γάμον κατεργάδα- 30 
σϑαι τῆς ᾿Δρτέμιδος, οἵ δ᾽ ὅτι τῆς ᾿Δρτέμιδος αὑτὸν 

δ πρωτεύειν ταῖς κυνηγίαις ἀπεφήνατο. οὐκ ἀπίϑανον 

δὲ ἐπ’ ἀμφοτέροις τούτοις μηνῖσαι τὴν ϑεόν" εἴτε 
γὰρ τοῖς ἁλισκομένοις πρὸς τὴν ἀκοινώνητον τοῖς 
γάμοις κατεχρῆτο πρὸς τὸ συντελέσαι τὴν ἰδίαν 38 
ἐπιϑυμίαν, εἴτε καὶ ταύτης ἐτόλμησεν εἰπεῖν αἱρετώ- 

' 4 υἱὸν] τὸ Π 14 εἰς] εἰς τὴν vulg. 16 ᾿Ἂκταί- 
ova D9, ᾿ἀκταίονα CF 19 ἀκροθϑηνίων D, ἀκρωτηρίων CF 
21 τῆς AerépiÓog om. II 292 ἀπεφήναντο libri, corr. 
Wess. 88 δὲ ἐπ᾽ yag ἐν D. 
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τερον αὑτὸν εἶναι xvvqyóv ἧ καὶ ϑεοὶ παρακεχωρή- 
825 και τῆς ἐν τούτοις ἁμίλλης, ὁμολογουμένην καὶ 

δικαίαν ὀργὴν ἔσχε πρὸς αὐτὸν ἡ ϑεός. καϑόλου 
ὃὲ πιϑανῶς εἰς τὴν τῶν ἁλισκομένων ϑηρίων μετα- 

5 μορφωϑεὶς ἰδέαν ὑπὸ τῶν καὶ τἄλλα ϑηρία χειρου- 
μένων κυνῶν διεφϑάρη. τὸν δ᾽ ᾿Δρισταῖόν φασι 89 
μετὰ τὴν ᾿Δκτέωνος τελευτὴν ἐλϑεῖν εἰς τὸ χρηστή- 
Q.ov τοῦ πατρός, καὶ τὸν ᾿“πόλλω προειπεῖν αὐτῷ 
τὴν εἰς Κέων νῆσον μετάβασιν ἐσομένην αὐτοῦ καὶ 

10 τὰς ἐσομένας παρὰ τοῖς Κείοις τιμάς. τὸν δὲ πλεῦ- 2 

ὅαι μὲν εἰς τὴν νῆσον ταύτην, λοιμοῦ δὲ τὴν 'EA- 
λάδα κατασχόντος ποιήσασϑαι τὴν ϑυσίαν ὑπὲρ 
ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων. γενομένης δὲ τῆς ϑυσίας 
κατὰ τὴν τοῦ σειρίου ἄστρου ἐπιτολήν, xa9" ἣν 

15 συνέβαινε πνεῖν τοὺς ἐτησίας, λῆξαι τὰς λοιμικὰς 
vódovc. τοῦτο δ᾽ ἄν τις συλλογιξόμενος εἰκότως 8 

ϑαυμάσαι τὸ τῆς περιπετείας ἴδιον' ὁ γὰρ ὑπὸ τῶν 
κυνῶν ἰδὼν τὸν υἱὸν τετελευτηκότα, οὗτος τῶν 
κατὰ τὸν οὐρανὸν ἄστρων τὸ τὴν αὐτὴν ἔχον προσ- 

20 ηγορίαν καὶ φϑείρειν νομιξόμενον τοὺς ἀνθρώπους 
ἔπαυσε, καὶ τοῖς ἄλλοις αἴτιος ἐγένετο τῆς σωτηρίας. 

λέγουσι δὲ τὸν ᾿Δρισταῖον ἐκγόνους ἐν τῇ Κέῳ κατα- 4 
λιπόντα, καὶ μετὰ ταῦτα εἰς τὴν Διβύην ἐπανελ- 
ϑόντα, ἀπὸ τῆς μητρὸς Νύμφης τὴν ἀναγωγὴν 

36 ποιησάμενον εἰς τὴν Σαρδὼ νῆσον καταπλεῦσαι. 
ἐν δὲ ταύτῃ κατοικήσαντα, καὶ τὴν νῆσον διὰ τὸ 
κάλλος στέρξαντα, φυτεῦσαί τε αὐτὴν καὶ τὸ πρό- 

7 ᾿ἀκταίονος CF 9 Κεί C 10 Κείοις οἰκείοις D 
19 κατέχοντος Il 14 σιρέου D 19 κατὰ τὸν κατ᾽ , vulg. 
29 Κειῷ C — 28 ἐπανελθὼν D 94 ἀπὸ Wess., ὑπὸ cod. 
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τερον ἐξηγριωμένην ἡμερῶσαι. γεννῆσαι δ᾽ ἐν αὐτῇ 
5 δύο παῖδας, Χάρμον καὶ Καλλίκαρπον. μετὰ δὲ 
ταῦτα ἄλλας τε νήδους ἐπελθεῖν καὶ κατὰ τὴν ΣΕ ι- 

κελίαν διατρῖψαί τινα χρόνον, διὰ δὲ τὴν ἀφθονίαν 
τῶν ἐν τῇ νήσῳ καρπῶν καὶ τὸ πλῆϑος τῶν ἐν: 
αὐτῇ βοσκομένων κτηνῶν φιλοτιμηϑῆναι τοῖς ἐγχω- 
ρίοις ἐνδείξασϑαι τὰς ἰδίας εὐεργεσίας. διὸ καὶ 

παρὰ τοῖς κατὰ τὴν Σικελίαν οἰχοῦσι διαφερόντως 

φασὶ τιμηϑῆναι τὸν ᾿Αρισταῖον ὡς ϑεόν, καὶ μάλισϑ᾽ 
ὑπὸ τῶν συγκομιζόντων τὸν τῆς ἐλαίας καρπόν. 'υ 

τὸ δὲ τελευταῖον μυϑολογοῦσιν αὐτὸν εἰς Θράκην 
παραβαλόντα πρὸς zfióvvcov μετασχεῖν τῶν ὀργίων, 

καὶ συνδιατρίψαντα τῷ ϑεῷ πολλὰ μαϑεῖν παρ᾽ 
αὐτοῦ τῶν χρησίμων περὶ Ób τὸ ὄρος τὸ χαλού- 
μενον 4iuov οἰκήσαντά τινα χρόνον ἄφαντον γενέ- τ 

σϑαι, καὶ τυχεῖν ἀϑανάτων τιμῶν οὐ μόνον ἐνταῦϑα 
παρὰ τοῖς βαρβάροις, ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς Ἕλλησι. 

83 Kol περὶ μὲν ᾿Αρισταίου τοῖς ῥηϑεῖσιν ἀρκε- 
σϑησόμεϑα, περὶ ὃὲ Ζ΄άφνιδος καὶ Ἔρυκος πει-890 

ρασόμεϑα διελϑεῖν. "Eguxd φασιν υἱὸν μὲν γενέσϑαι 30 
᾿Δφροδίτης καὶ Βούτα, βασιλέωρ τινὸς ἐγχωρίου δόξῃ 
διαφέροντος᾽ τοῦτον δὲ διὰ τὴν ἀπὸ τῆς μητρὸς 
εὐγένειαν ϑαυμασϑῆναί τε ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων καὶ 
βασιλεῦσαι μέρους τῆς νήσου. κτίσαι δὲ καὶ πόλιν 
ἀξιόλογον ὁμώνυμον αὑτῷ, κειμένην ἐπί τινος ὑψη- 5 
λοῦ τόπου" κατὰ ὃὲ τὴν ἄκραν τὴν ἐν τῇ πόλει 
τῆς μητρὸς ἱερὸν ἰδρύσασϑαι, καὶ κοσμῆθαι τῇ τε 

99 

2 Καλαέκαρπον Il 4 δὲ] ve 0n 8 κατὰ om. 
vulg. 9 ὡς ϑεόν f. del. 18 καὶ πὲρ μὲν Dindorf, καὶ 
ταῦτα μὲν περὶ libi 22 ἀπὸ om. DF. 
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κατασκευῇ τοῦ νεὼ καὶ τῷ πλήϑει τῶν ἀναϑημά- 

vov. τὴν ài ϑεὸν διά τε τὴν ἀπὸ τῶν ἐγχωρίων 
εὐσέβειαν καὶ διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ τεχνωϑέντος υἱοῦ 
τιμὴν ἀγαπῆσαι περιττότερον τὴν πόλιν" διόπερ 

6 αὐτὴν ᾿ἀφροδίτην ᾿Ερυκίνην ὀνομασϑῆναι. ϑαυμάσαι 

δ᾽ ἄν τις εἰκότως ἀναλογισάμενος τὴν περὶ τὸ ἱερὸν 
τοῦτο γενομένην δόξαν" τὰ μὲν γὰρ ἄλλα τεμένη 
ἀνθήσαντα ταῖς δόξαις πολλάκις διὰ περιστάσεις 

τινὰς τεταπείνωται, μόνον δὲ τοῦτο τῶν ἐξ αἰῶνος 
10 ἀρχὴν λαβὸν οὐδέποτε διέλιπε τιμώμενον, ἀλλὰ καὶ 

τοὐναντίον ἀεὶ διετέλεσε πολλῆς τυγχάνον αὐξήσεως. 
μετὰ γὰρ τὰς προειρημένας ὑπ᾽ Ἔρυκος τιμὰς ὕστε- 
ρον Αἰνείας ὁ ᾿Αφροδίτης πλέων εἰς ᾿Ιταλίαν καὶ 

προσορμιδϑεὶς τῇ νήσῳ πολλοῖς ἀναϑήμασι τὸ ἱερόν, 
ιὸ ὡς ἂν ἰδίας μητρὸς ὑπάρχον, ἐχόσμηδε᾽ μετὰ δὲ 

τοῦτον ἐπὶ πολλὰς γενεὰς τιμῶντες οἱ Σικανοὶ τὴν 

ϑεὸν ϑυσίαις τε μεγαλοπρεπέδι συνεχῶς καὶ ἀνα- 
ϑήμασιν ἐκόσμουν. μετὰ δὲ ταῦτα Καρχηδόνιοι, 
μέρους τῆς Σικελίας κυριεύσαντες, οὐ διέλιπον τι- 

40 μῶντες τὴν ϑεὺν διαφερόντως. τὸ δὲ τελευταῖον 
Ῥωμαῖοι, πάσης Σικελίας κρατήσαντες, ὑπερεβάλοντο 

πάντας τοὺς πρὸ αὐτῶν ταῖς εἰς ταύτην τιμαῖς. 
καὶ τοῦτο εἰκότως ἐποίουν᾽ τὸ γὰρ γένος εἰς ταύτην 

ἀναπέμποντες, καὶ διὰ τοῦτο ἐν ταῖς πράξεσιν ἐπι- 

85 τυχεῖς ὄντες, τὴν αἰτίαν τῆς αὐξήσεως ἠμείβοντο 

ταῖς προσηκούσαις χάρισι καὶ τιμαῖς. οἵ μὲν γὰρ 

2 

8 

καταντῶντες εἰς τὴν vijóov ὕπατοι καὶ στρατηγοὶ 

2 τὰ om. vulg. 6 ὀνομάσαι 11 8 ἀνϑήσαντα) 
αὐξήσαντα 11 9. τῶν Wetsten, τὴν cod. 18 ὁ ᾿ἀφροδίτης 
om, FM 22 εἰς αὐτὴν D — 23 ἐποιοῦντο" τὸ D 

DronoRUs I. 84 
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καὶ πάντες οἱ μετά τινος ἐξουσίας ἐπιδημοῦντες, 

ἐπειδὰν εἰς τὸν Ἔρυκα παραβάλωσι, μεγαλοπρεπέσι 
ϑυσίαις καὶ τιμαῖς κοσμοῦσι τὸ τέμενος. καὶ τὸ 
σκυϑρωπὸν τῆς ἐξουσίας ἀποϑέμενοι μεταβάλλουσιν 
εἰς παιδιὰς καὶ γυναικῶν ὁμιλίας μετὰ πολλῆς 5 

ἱλαρότητος, μόνως οὕτω νομίξοντες κεχαριδμένην 

Ἰτῇ ϑεῷ ποιήσειν τὴν ἑαυτῶν παρουσίαν. ἥ τε 
σύγκλητος τῶν Ῥωμαίων εἰς τὰς τῆς ϑεοῦ τιμὰς 
φιλοτιμηϑεῖδα τὰς μὲν πιστοτάτας τῶν κατὰ τὴν 
Σικελίαν πόλεων οὔσας ἑπτακαίδεκα χρυσδοφορεῖν 10 
ἐδογμάτισε τῇ ᾿Αἀφροδίτῃ καὶ στρατιώτας διακοσίους 
τηρεῖν τὸ ἱερόν. 

Καὶ περὶ μὲν 'Egvxoo εἰ καὶ πεπλεονάκαμεν.351 

ἀλλ᾽ οὖν οἰκείαν πεποιήμεϑα τὴν περὶ τῆς ϑεᾶς 
84 ἀπαγγελίαν' νυνὶ δὲ περὶ ΖΦάφνιδος πειρασόμεϑα 15 

διελϑεῖν τὰ μυϑολογούμενα. Ἡραῖα γὰρ ὄρη κατὰ 
τὴν Σικελίαν ἐστίν, ἅ φασι κάλλει τε καὶ φύσει 
καὶ τόπων ἰδιότησι πρὸς ϑερινὴν ἄνεσιν καὶ ἀπό- 
λαυσιν εὖ πεφυκέναι. πολλάς τε γὰρ πηγὰς ἔχειν 
τῇ γλυκύτητι τῶν ὑδάτων διαφόρους καὶ δένδρεσι 90 
παντοίοις πεπληρῶσϑαι. εἶναι 05 καὶ δουῶν μεγάλων 
πλῆϑος, φερουσῶν καρπὸν τῷ μεγέϑει διαλλάττοντα, 
διπλασιάξοντα τῶν ἐν ταῖς ἄλλαις χώραις φυομένων. 
ἔχειν δὲ καὶ τῶν ἡμέρων καρπῶν αὐτομάτων, ἀμ- 
πέλου τὲ πολλῆς φυομένης καὶ μήλων ἀμυϑήτου 35 

ὁ πλήϑους. διὸ καὶ στρατόπεδόν ποτε Καρχηδονίων 
ὑπὸ λιμοῦ πιεξόμενον διαϑρέψαι, παρεχομένων τῶν 

ὀρῶν πολλαῖς μυριάσι χορηγίας εἰς τροφὴν ἀνέκλει- 

10 οὐσῶν D 18 ἐδιότησιν D, ἰδιότητι vulg. 292 φερόν- 
vov D 28 διπλάσια ὄντα f. 28 χορηγίαν 11 (cf. I 64, 12). 



IV 88. 84. 85. 531 

πτον. ἐν ταύτῃ δὲ τῇ χώρᾳ συναγκείας δένδρων 
οὔσης ϑεοπρεποῦς καὶ Νύμφαις, ἄλσους ἀνειμένου 

μυϑολογοῦσι γεννηθῆναι τὸν ὀνομαξόμενον ΖΙάφνιν. . 

Ἑρμοῦ μὲν καὶ Νύμφης υἱόν, ἀπὸ δὲ τοῦ πλήϑους 
5 xol τῆς πυκνότητος τῆς φυομένης δάφνης ὠνομά- 
σϑαι Δάφνιν. τοῦτον δ᾽ ὑπὸ Νυμφῶν τραφέντα, s 
καὶ βοῶν ἀγέλας παμπληϑεῖς κεκτημένον, τούτων 
ποιεῖσϑαι πολλὴν ἐπιμέλειαν" ἀφ᾽ ἧς αἰτίας βουκό- 
λον αὐτὸν ὀνομασϑῆναι. φύσει δὲ διαφόρῳ πρὸς 

19 εὐμέλειαν κεχορηγημένον ἐξευρεῖν τὸ βουκολικὸν 
" ποίημα καὶ μέλος, ὃ μέχρι τοῦ νῦν κατὰ τὴν Σικε- 

λέαν τυγχάνει διαμένον ἐν ἀποδοχῇ. μυϑολογοῦδι 
δὲ τὸν Zágvw μετὰ τῆς ᾿Αρτέμιδος κυνηγεῖν ὑπηρε- 
τοῦντα τῇ ϑεῷ κεχαρισμένως, καὶ διὰ τῆς σύριγγος 

15 καὶ βουκολικῆς μελῳδίας τέρπειν αὐτὴν διαφερόν- 
vOg. λέγουσι δ᾽ αὐτοῦ μίαν τῶν Νυμφῶν ἐρασϑεῖ- 
σαν προειπεῖν, ἐὰν ἄλλῃ τινὶ πλησιάσῃ, στερήδσεσϑαι 

τῆς ὁράσεως" κἀκεῖνον ὑπό τινος ϑυγατρὸς βασι- 

λέως καταμεϑυσϑέντα, καὶ πλησιάσαντα αὐτῇ, στερη- 
20 ϑῆναι τῆς ὁράσεως κατὰ τὴν γεγενημένην ὑπὸ τῆς 
Νύμφης πρόρρησιν. 

Καὶ περὶ μὲν “Ιάφνιδος ἱκανῶς ἡμῖν [πάλιν] 
εἰρήσϑω, περὶ δὲ ρέωνος τὰ μυϑολογούμενα νῦν 85 
διέξιμεν. λέγεται γὰρ τοῦτον σώματος μεγέϑει καὶ 

8 ῥώμῃ πολὺ τῶν μνημονευομένων ἡρώων ὑπεράγοντα 

φιλοκύνηγον γενέσϑαι καὶ κατασκευάδαι μεγάλα ἔργα 

διὰ τὴν ἰσχὺν καὶ φιλοδοξίαν. κατὰ μὲν γὰρ τὴν 
Σικελίαν κατασκευάσαι Ζάγκλῳ τῷ τότε βασιλεύοντι 

P» 

16 αὐτὸν D 929 πάλιν om. Α 94 τοῦτον om. D. 

84* 
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τῆς τότε uiv ἀπ᾽ αὐτοῦ Ζάγκλης, νῦν δὲ Μεσσήνης 
ὀνομαξομένης, ἄλλα τε καὶ τὸν λιμένα προσχώσαντα 

9 τὴν ὀνομαζομένην ᾿Αἀχκτὴν ποιῆσαι. ἐπεὶ ὃὲ τῆς 
Μεσσήνης ἐμνήσθημεν, οὐκ ἀνοίκειον προσϑεῖναε 932: 

νομίζομεν τοῖς προκειμένοις τὰς περὶ τὸν πορϑμὸν 5 

8 διηγήσεις. φασὶ γὰρ oí παλαιοὶ μυϑογράφοει τὴν 
Σικελίαν τὸ πρὸ τοῦ χερρόνησον οὖσαν ὕστερον 
γενέσθαι νῆσον διὰ τοιαύτας αἰτίας. τὸν ἰσϑμὸν 

κατὰ τὸ στενώτατον ὑπὸ δυοῖν πλευρῶν ϑαλάττῃ 
προσκλυξόμενον ἀναρραγῆναι, καὶ τὸν τόπον ἀπὸ 10 
τούτου 'Ῥήγιον ὀνομασϑῆναι, καὶ τὴν ὕστερον πολ- 
λοῖς ἔτεσι κτισϑεῖσαν πόλιν τυχεῖν τῆς ὁμωνύμου 

4 προσηγορίας. ἔνιοι δὲ λέγουσι σεισμῶν μεγάλων 
γενομένων διαρραγῆναι τὸν αὐχένα τῆς ἠπείρου, 

καὶ γενέσθαι τὸν πορϑμὸν διειργούδσης τῆς ϑαλάτ- 5 
5 τῆς τὴν ἤπειρον ἀπὸ τῆς νήδσουι Ἡσίοδος δ᾽ ὁ 
ποιητής φησι τοὐναντίον ἀναπεπταμένου τοῦ πελά- 
yove Ὠρίωνα προσχῶσαι τὸ κατὰ τὴν Πελωρέδα 
κείμενον ἀκρωτήριον, καὶ τὸ τέμενος τοῦ lloos-  . 
δῶνος κατασκευάσαι, τιμώμενον ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων 30 | 
διαφερόντως" ταῦτα ὃὲ διαπραξάμενον εἰς Εὔβοιαν 
μεταναστῆναι κἀκεῖ κατοικῆσαι" διὰ δὲ τὴν δόξαν 
ἐν τοῖς κατ᾽ οὐρανὸν ἄστροις καταριϑμηϑέντα τυχεῖν 

6 ἀϑανάτου μνήμης. περὶ οὗ καὶ ὃ ποιητὴς Ὅμηρος 
ἐν τῇ Νεκυίᾳ μιμνησκόμενός φησι 

τὸν δὲ μέτ᾽ Ἰϑρίωνα πελώριον εἰδενόηδσα 
ϑῆρας ὁμοῦ εἰλεῦντα κατ᾽ ἀσφοδελὸν λειμῶνα, 

25 

. 8 τῆς] περὶ τῆς vulg. 9 ϑαλάττῃ scripsi, ϑαλάττης 
libi 18 Πελωριάδα II 282 μεταστῆναι D. 
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οὺς αὐτὸς κατέπεφνεν ἐν otomóAoww ὄρεσσι. 

χερσὶν ἔχων ῥόπαλον παγχάλκεον, αἰὲν ἀαγές. 

ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τοῦ μεγέϑους ἐμφανίξων, καὶ 1 
προεκϑέμενος τὰ περὶ τοὺς ᾿λῳάδας, ὅτι ἐνναετεῖς 

5 ἦσαν τὸ μὲν εὖρος πηχῶν ἐννέα, τὸ δὲ μῆκος τῶν 
ἴσων ὀργυιῶν, ἐπιφέρει 

τοὺς δὴ μηκίστους ϑρέψε ξείδωρος ἄρουρα 

καὶ πολὺ καλλίστους μετά γε κλυτὸν ρίωνα. 

ἡμεῖς δὲ κατὰ τὴν ἐν ἀρχῇ πρόϑεσιν περὶ τῶν 
10 ἡρώων καὶ ἡμιϑέων ἀρκούντως εἰρηκότες αὐτοῦ 

περιγράψομεν τήνδε τὴν βίβλον. 

1 ἐν] ἐνὶ Ὁ 4 ἔννεα ἕτεις D 11 παραγράψομεν 
codices, corr. Wess. 

Διοδώρου Σικελιώτου βιβλιοϑήκης ἱστορικῆς d: subscr. D. 

pNiV, CF ΓΉΘΗΙΟΑΝ, 

JAN 111912 

Drioponvs I. 84 ἘΞ 







- {{ΠΠΠ{ΠΠ|{{Π{Π{Π|Π|[Ὄ — 
3 9015 04202 40806 

DO NOT REMOVE i 
OR 



] NEA 
.-- "MAS **b- 

PACK. o 
si 

D 
PDC 

aYv-5 0 
Nin." 

ἃ ἧς 
LLLI TM 

LIA. 

*. A d Db - (NSW A id SAU Ἂχ" 3 
Ld ned » [LM nAJ 25 JURA dei ; 

εἰ 

eM 
“δος εὖν 

δος doe 
ΟΣ ΟΣ ΤῊ ; 

n 
Tas 

^ " TEN 

Martia m ihn 

t "dos o9 d « 

d aerei] 
ESOS 

e ct A P*Y “' 
ct DELL J 3,475 tro Ure a re EH eo 
DODOn MS 
DRAMA enm om v 

De ies Sto Ἢ "a 
IER nrc DEDE: 

2 m 47. 14 (re e" 

CES ^ v4 10 EM 
icd fer 

- 

Áo ar AN 

] Wat 12144. 
ΖΦ 

Post Ἂν 

um m LE ONIOCEIQN: PITT Tel 
^ 427€ 520 ΩΣ ΓΝ 

“Ὁ wi - m 

Est TC RODO Dern 
»J OCA ΤΟ ΣΉ e ey DIT AC 

NE Dn alit. δ 
4 τἰρ νον en CRME 

ete A 
PAS SR. ECCE AM 

ADRESSE EBENE 
ἘΝ v s bot 
Lnd ΕΣ ΕΣ ad M 

, J 
i I2 " ^v ΄ν ἂν Ret: mre 
m d εἡ ἡ Ht tui ΝΥ ΤῸ 

ΦΉΣ Ν᾿ ἧς 
ς Eje ΤΟΝ 

AUD ΎΘ AM M Kd 
ΜΝ πω ων eU 1 alorem! atas 

ὙΦ" Maud] ἤν ον nolit 
N^ dias 

b 

$« 
vet PES 1 ὁ σι οί ψν »- deett 

"mi TEMA MU φ: «ERES mk 
UII : 

4 
De) 

ἊΣ τ 

Irt Um 

XE HORS 
S Sed * 

t 

ΡΝ ΤΌΝ 
INI ΣᾺΝ 

MODE 
τοὺς Ἐπ name 

Ipédd 

Xie ede 
- 5 δον ἧς, ἃ» ὁ. ML , ἐφ 
mie Exon 3E IOSOO DOSE 

A —À— DERE f ePÉ. - nar Ino I 
Pere: 

"ore: οὖς οὔτ 
ZIREELTHNtAgngitn 

- fF mh 
Nr Ἀ ἐς. ΜΈ 

τς pers "m noms 
dore pente σον δ, itte ne tla "erui ἘΣ " 

- b (m: Sud: ΒΝ t "02 acea as Tam zy 

s ua VESTEM 
τω ^ 

^ 

E c e Vq 4 $6667 10 4 2] 1/9 1d in14 616 1918] δ " 

UCET RE REI EN nm ero ETE em vete uie EET Eme 
Ergo Heise pleut τ ΤΥ viet aen Da A 300 S 

eter eet et reaetet reet Τα Mtt e tete DT ritiene trt 
rfisergiieifiielpoieeleieitialdieiec tirs ori get eielelite o 
price e Hum pr aT Iano :H? tL Mis ἐφ νῷ Ht ΨΥ 

MERERI. ΧΙ Een UBL noon πὸ Ὁ. E ZA Β ει μὴ 
Papi. enn: Depende tte taie eerie 

AIITEM }} 569 9 θεὲ ρον. - 

OSTEN ΡΥ ΣΤΡ τον e 
ner djeM INIURIAE GERE did 

SO IERI: SEGRREUEN 
Tee c« οὐ 5 th e) n 

ái. 
6 2d *- ν᾿ 

ΤΣ ΕΣ dim tere Ioh ead 
THREE ERE 


